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Jan Paweł II
Honorowy Senator i Profesor 
Politechniki Krakowskiej 
zostanie beatyfi kowany

To radosna wiadomość dla Polski i Polaków. Postanowienie o beatyfi kacji Ojca 
Świętego Jana Pawła II jest spełnieniem oczekiwań wielu milionów ludzi, którzy 
w dniach żałoby wiosną 2005 r. modlili się o rychłe wyniesienie Papieża Polaka 
do chwały ołtarzy.

Wieść nadeszła z Watykanu 14 stycznia. Papież Benedykt XVI podpisał tego 
dnia dekret o autentyczności cudu dokonanego za wstawiennictwem Jana Pa-
wła II, a Stolica Apostolska ogłosiła termin beatyfi kacji. Wielki Polak — którego 
Politechnika Krakowska miała zaszczyt przyjąć w 1999 r. do swego grona jako 
Honorowego Senatora i Profesora — zostanie zaliczony w poczet błogosławio-
nych 1 maja.

Jan Paweł II to człowiek nie tylko podziwiany i darzony ogromnym szacunkiem 
na naszej uczelni, ale sam także blisko z nią związany. Jeszcze w czasach, gdy 
był wikariuszem w parafi i św. Floriana, prowadził duszpasterstwo akademickie 
dla studentów Politechniki Krakowskiej. W podzięce brać żakowska symbolicznie 
przyjęła księdza Karola Wojtyłę do swego grona, wręczając Mu w 1951 r. czap-
kę akademicką naszej uczelni. Utrzymywane przez długie lata kontakty osobiste 
z pracownikami Politechniki Krakowskiej miały swoją kontynuację po 16 paździer-
nika 1978 r. Ojciec Święty pozostawał nam bliski również ze względu na żywe 
zainteresowanie, jakie okazywał zdobyczom nauki, jak i ludziom z nauką związa-
nym, czego szczególnym przejawem była encyklika „Fides et ratio”.

Pełniąc posługę papieską w Watykanie, Jan Paweł II był duchem stale obecny 
wśród nas. I pozostaje nadal. Szczególnie wtedy, gdy Jego słowa przypomina 
się podczas uroczystości uczelnianych. Od 1999 r. Papież Polak spogląda na 
gości Sali Senackiej z portretu zawieszonego w okresie pamiętnej pielgrzymki do 
Ojczyzny. A od czasu, gdy odszedł do domu Ojca, jego myśl regularnie powraca 
przy okazji spotkań organizowanych na Politechnice w ramach krakowskich Dni 
Jana Pawła II. Ostatnia sesja dowiodła, że formuła tych spotkań ciągle się rozwija 
i wzbogaca. 

W wielowątkowym nauczaniu społecznym Papieża Polaka nie brakło zagad-
nień odnoszących się do działalności ludzi nauki i techniki. Jan Paweł II zwra-
cał uwagę na aspekty pracy badawczej. Podkreślał, że wprawdzie nie wpływają 
one na liczbę publikacji czy wdrożeń, ale decydują o tym, czy efekty badań będą 
człowiekowi służyć, czy też przyniosą mu duchowe straty. „Osiągniecie wasz cel 
— mówił Ojciec Święty do przedstawicieli nauki polskiej zgromadzonych w czerw-
cu 1997 r. w kolegiacie św. Anny, w Krakowie — jeśli będziecie w pełni przeko-
nani, że nauka i technologia znajdują swoje uzasadnienie w służbie człowiekowi 
i ludzkości, a nauki ścisłe muszą znaleźć powiązanie z dziedzinami nauki otwar-
tymi na wartości duchowe”. W ciągu całego pontyfi katu Polski Papież mówił do 
nas bardzo ważne rzeczy, których próżno szukać w podręcznikach i rozprawach 
naukowych.

1 maja, uczestnicząc w uroczystościach beatyfi kacyjnych — osobiście w Rzy-
mie lub za pośrednictwem mediów — będziemy mogli Mu za to podziękować. Jak 
również za to, że dwanaście lat temu uczynił nam wielki zaszczyt, przyjmując tytuł 
Honorowego Senatora i Profesora Politechniki Krakowskiej.
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Politechnika — szansa na sukces
Zmieniają się preferencje kandydatów na studia wyż-

sze. Choć w trakcie zeszłorocznej rekrutacji dały o sobie 
znać pierwsze efekty nadciągającego niżu demografi czne-
go, politechniki nie odczuły jego skutków. Wprost przeciw-
nie, po raz pierwszy w ciągu ostatniego dwudziestolecia 
więcej młodych ludzi chciało studiować na politechnikach 
niż na uniwersytetach.

„Oblężenie uczelni technicznych” — informowała w styczniu 
br. na pierwszej stronie najwyraźniej zaskoczona tym faktem 
„Gazeta Wyborcza”, wielkim nagłówkiem ogłaszając: „Inżynier 
wzięty”. I dalej, w tekście, zauważała, że podczas ubiegłorocz-
nej rekrutacji najwięcej kandydatów na jedno miejsce zanoto-
wały politechniki, pozostawiając w tyle uczelnie o innym profi lu. 
Absolutną rekordzistką stała się Politechnika Warszawska, gdzie 
o jeden indeks ubiegało się 8,6 kandydata. Dla renomowanego 
Uniwersytetu Warszawskiego wskaźnik ten wyniósł 6,3.

Nieco mniej spektakularnie, ale też wyraźnie tendencja ta 
dała o sobie znać na Politechnice Krakowskiej. Dzięki zwiększo-
nemu zainteresowaniu naszą ofertą dydaktyczną mogliśmy przy-
jąć na studia stacjonarne I stopnia o 9,2 proc. więcej osób niż 
w roku poprzednim. Przy czym aż trzecia część nowo przyjętych 
wybrała bodaj najbardziej tradycyjny kierunek politechniczny — 
budownictwo. Pisał o tym na łamach „Naszej Politechniki” prof. 
Leszek Mikulski, prorektor PK, który przewodniczył Uczelnia-
nej Komisji Rekrutacyjnej, w artykule pod wymownym tytułem: 
„Mimo niżu przyjęliśmy więcej kandydatów” (nr 9/2010, s. 3).

Eksperci są zgodni, że do wzrostu zainteresowania ofer-
tą politechnik przyczyniło się przywrócenie na maturze obo-
wiązkowego egzaminu z matematyki. Skoro już młodzi ludzie 

musieli zainwestować w ten przedmiot sporo czasu i wysiłku, 
wielu uznało, że warto z nabytej wiedzy zrobić większy użytek 
i spróbować sił na studiach technicznych. Jednak tym, co ode-
grało decydującą rolę, było — jak się wydaje — rosnące zapo-
trzebowanie rynku pracy na inżynierów. Oznacza ono bowiem 
większe szanse na znalezienie pracy zaraz po studiach, jak 
również na uzyskanie lepszych zarobków. 

Inżynierów w Polsce brakuje. Statystyki mówią, że na tysiąc 
mieszkańców mamy ich tylko 13, podczas gdy w państwach za-
chodnich wskaźnik ten przekracza 20. A prognozy wskazują, że 
i w krajach bardziej od nas rozwiniętych i u nas zapotrzebowanie 
na tego typu specjalistów będzie się zwiększać. Ta sytuacja już 
dziś przekłada się nie tylko na możliwość stosunkowo łatwego 
znalezienia pracy, ale także na uzyskanie dość wysokiej płacy 
bezpośrednio po ukończeniu studiów politechnicznych. Z infor-
macji Banku Danych o Inżynierach wynika, że co dziesiąty młody 
inżynier (w wieku do 25 lat) zarabia powyżej 4600 zł, a co czwar-
ty przekracza 3600 zł. Najwyższe zarobki w tej grupie wiekowej 
osiągają specjaliści w dziedzinie transportu i logistyki. Fachowcy 
z branży budowlanej też mogą liczyć na godziwe wynagrodzenie.

Trzeba jednak pamiętać, że fi rmy państwowe i przedsiębior-
cy prywatni mają swoje wymagania, a zatem poszukują absol-
wentów z odpowiednimi kwalifi kacjami. Biuro Karier Politechni-
ki Krakowskiej, które stale monitoruje losy absolwentów naszej 
uczelni, zwraca uwagę na oczekiwania pracodawców. W arty-
kule „Dyplom to za mało” („Nasza Politechnika” 2/2010, s. 25) 
Iwona Zawisza pisała, że dla pracodawców bardzo ważne jest 
posiadane przez młodego pracownika doświadczenie. Dlatego 
dobrym przygotowaniem do zawodowego startu jest podjęcie 
pierwszego zatrudnienia jeszcze w trakcie studiów. Studenci 
PK doskonale to rozumieją — prawie 90 proc. z nich jeszcze 
przed uzyskaniem dyplomu jest aktywnych zawodowo. 

Pracodawcy cenią też praktyczną wiedzę o wykonywaniu 
konkretnego zawodu. A w jeszcze większym stopniu oczeku-
ją od młodych pracowników zaangażowania w wykonywaną 
pracę i umiejętności pracy w zespole. Jednocześnie poziom 
absolwentów uczelni technicznych, zasilających ich fi rmy, oce-
niają nieraz jako średni. Dotyczy to np. przygotowania do pracy 
zawodowej czy też umiejętności wykorzystywania wiedzy te-
oretycznej w praktyce. Bardziej szczegółowe dane na ten te-
mat zawierają wyniki najświeższych badań przeprowadzonych 
przez Biuro Karier PK przy okazji Inżynierskich Targów Pracy 
PK, które odbyły się w październiku ubiegłego roku. (Rezultaty 
badań przedstawia Joanna Franaszek w artykule zamieszczo-
nym na następnych stronach).

Warto jeszcze podczas studiów wsłuchiwać się w oczeki-
wania sygnalizowane przez pracodawców. Od ich spełnienia 
zależy bowiem w dużym stopniu zawodowy start.

Lesław Peters

Firmy zatrudniające absolwentów szkół wyższych mają dobre 
zdanie o Politechnice Krakowskiej. W 2010 r. nasza szkoła jako 
jedna z ośmiu w kraju otrzymała tytuł „Uczelnia Przyjazna Pra-
codawcom”
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solwentów Politechniki Krakowskiej do pracy? Jakich 
umiejętności i kwalifi kacji wymagają od kandydatów, 
ubiegających się o zatrudnienie w swoich fi rmach i w jaki 
sposób planują proces rekrutacji oraz zmiany w strukturze 
zatrudnienia? — m.in. na takie pytania odpowiadali przed-
stawiciele przedsiębiorstw, które uczestniczyły w Inży-
nierskich Targach Pracy Politechniki Krakowskiej, zorga-
nizowanych 26 października ubiegłego roku. W badaniu 
przeprowadzonym przez Biuro Karier PK wzięło udział 14 
pracodawców — większość, bo 71,4 proc. stanowiły duże 
przedsiębiorstwa, pozostałe 14,3 proc. — przedsiębior-
stwa małe i średnie.

Techniki poszukiwania pracownika
Ankieta składała się z 15 pytań. Część z nich dotyczyła 

form rekrutacji stosowanych przez pracodawców. Na podsta-
wie zgromadzonych danych ustalono, że wszyscy badani pra-
codawcy (14), poszukując nowych pracowników, zamieszczają 
oferty pracy w Internecie, 78,6 proc. z nich przyznało się, iż 
korzysta z rekomendacji innych pracowników. Popularną formą 
jest poszukiwanie kandydatów na konkretne stanowiska wśród 
osób, których podania znajdują się w fi rmowej bazie danych 
oraz za pośrednictwem ofert pracy zamieszczanych na stronie 
internetowej macierzystej fi rmy (71,4 proc.). Z badania wynika, 
że istotne źródło informacji o kandydatach do pracy stanowią 
także targi pracy i że pracodawcy przykładają dużą wagę do 
usług Biura Karier PK (50 proc.). 

Aż 78,6 proc. pracodawców deklaruje, że w 2011 r. planuje 
w strukturze zatrudnienia zmiany, przede wszystkim związane 
z naborem nowych pracowników. Największym zaintereso-
waniem wśród badanych pracodawców cieszą się specjaliści 
(78,6 proc.) oraz kierownicy (50 proc.). W rankingu grup za-
wodowych szczególnie potrzebnych na trzecim miejscu upla-
sowali się technicy i personel średniego szczebla (43 proc.). 
Szczegółowe dane przedstawia wykres 1.

Pracodawcy zapytani przez autorów ankiety o to, jakie 
trudności napotykają w trakcie rekrutacji, najczęściej wskazy-
wali na brak wiedzy praktycznej (64,3 proc.), doświadczenia 

zawodowego (50 proc.) oraz umiejętności interpersonalnych 
kandydatów do pracy (42,3 proc.). Szczegółowe dane przed-
stawia wykres 2. 

W odpowiedzi na pytanie: „Jakie czynniki mogłyby spowo-
dować, że potencjalny kandydat nie zechce podjąć zatrudnie-
nia w fi rmie?”, pracodawcy wymieniali przede wszystkim: wa-
runki fi nansowe (35,7 proc.), lokalizację fi rmy (28,6 proc.) oraz 
konieczność wyjazdów w delegacje (28,6 proc.).

Najważniejsze cechy dobrego pracownika
Drugim celem ankiety było określenie oczekiwań praco-

dawców wobec kandydatów do pracy. Badanych poproszo-
no, by ocenili konkretne kwalifi kacje i umiejętności, przy-
porządkowując im jedną z ocen (do wyboru pozostawiono 
sformułowania: „nieistotne”, „mało ważne”, „ważne”, bardzo 
ważne” lub „kluczowe”). Wyniki przedstawiały się następują-
co: 50 proc. pracodawców określiło jako „ważne” posiadanie 
jakiegokolwiek doświadczenia zawodowego, a doświadcze-
nie zawodowe zgodne z proponowanym stanowiskiem za 
„ważne” i „bardzo ważne” uznało 35,7 proc. pracodawców. 
50 proc. ankietowanych nazwało „ważną” praktyczną wiedzę 
o wykonywaniu konkretnego zawodu. 35,7 proc. badanych 
oceniło jako „bardzo ważne” wykształcenie techniczne (lub 
zawodowe). Ukończenie renomowanej uczelni było „waż-
ne” dla 57,1 proc. pracodawców, a specjalistyczne umiejęt-
ności zawodowe — dla 43 proc. Znajomość branży okaza-
ła się „ważna” lub „bardzo ważna” w przypadku 28,6 proc. 
przedsiębiorstw, znajomość obsługi komputera — „ważna” 
lub „bardzo ważna”, w obu przypadkach, dla 43 proc. Zna-
jomość dodatkowych programów komputerowych była „waż-
na” dla 35,7 proc. pracodawców. Ta sama liczba badanych 
oceniła znajomość języków obcych, zarówno jako „ważną”, 
jak i „kluczową”. Za „mało ważne” 50 proc. pracodawców 
uznało dodatkowe uprawnienia oraz ukończone szkolenia 
interpersonalne.

Badanych zapytano również o to, jakie są ich zdaniem trzy 
najważniejsze cechy, które powinien posiadać dobry pracow-
nik. Największą liczbę głosów uzyskała wysoka motywacja 
do pracy (zaangażowanie) oraz umiejętność pracy w zespole 

(64,3 proc.), następnie umiejętność analityczne-
go myślenia oraz samodzielność (28,6 proc.). 
Na trzecim miejscu pracodawcy wytypowali ot-
wartość pracowników na doświadczenia (21,4 
proc.).

Do pracy gotowi...
Pracodawcy wypowiedzieli się w ankiecie 

także na temat poziomu przygotowania absol-
wentów uczelni technicznych do pracy zawo-
dowej. 57,1 proc. z nich oceniło przygotowa-
nie absolwentów na poziomie średnim, a na 
poziomie dobrym zaledwie 28,6 proc. Autorzy 
ankiety zadali pytania szczegółowe, zadaniem 
badanych było umieścić poszczególne kwalifi -
kacje absolwentów na skali ocen: „bardzo źle”, 

Co każdy absolwent wiedzieć powinien

Wykres 1. Poszukiwani pracownicy z danych grup zawodowych
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„źle”, „średnio”, „dobrze” i „bardzo dobrze”. I tak: wiedza te-
oretyczna absolwentów została oceniona przez większość 
pracodawców (64,3 proc.) na poziomie dobrym, a umiejęt-
ność jej wykorzystania w praktyce — na poziomie średnim 
(57,1 proc.). Wiedza specjalistyczna — jest na średnim po-
ziomie (64,3 proc.). Z kolei kompetencje społeczne absolwen-
tów zostały ocenione jako rozwinięte na średnim (43 proc.) 
i dobrym poziomie (35,7 proc.), specjalistyczne umiejętności 
zawodowe — na średnim poziomie (64,3 proc.). O posiadaniu 
dodatkowych uprawnień absolwentów pracodawcy mówili, że 
kształtują się na średnim poziomie (57,1 proc.). Pracodawcy 
docenili znajomość obsługi komputera i dodatkowych progra-
mów (za dobrą uznało ją 43 proc. przedsiębiorców, za bar-
dzo dobrą — 35,7 proc.). Co do znajomości języków obcych 
— 35,7 proc. oceniało ją na poziomie średnim i 35,7 proc. na 
poziomie dobrym.

Charakteryzując poziom wykształcenia i przygotowanie 
absolwentów uczelni technicznych do pracy, 57,1 proc. pra-
codawców zgodziło się z twierdzeniem, iż absolwenci uczelni 
technicznych są bardzo cennymi pracownikami ich fi rmy, i że 
są to wybitni specjaliści w swojej branży. Taka sama liczba 
badanych stwierdziła również, że absolwenci uczelni tech-
nicznych posiadają dużą wiedzę teoretyczną, ale niewielką 
znajomość zagadnień praktycznych, a wiedza przekazywana 
studentom uczelni technicznych jest zbyt ogólna. Również 
57,1 proc. pracodawców użyło sformułowania, że „raczej nie 
zgadza się” ze stwierdzeniem, iż uczelnie techniczne dobrze 
przygotowują do wykonywania zawodu zarówno pod wzglę-
dem wiedzy, jak i umiejętności praktycznych. Na znaczące 
różnice pomiędzy absolwentami poszczególnych uczelni 
w stopniu przygotowania do wykonywania zawodu zwróci-
ło uwagę 43 proc. pracodawców. 57,1 proc. pracodawców 
uznało programy kształcenia za dopasowane do potrzeb 
rynku pracy. Na problemy w znalezieniu specjalistów do pra-
cy wskazało 35,7 proc. pracodawców. Tyle samo przedsię-
biorców odpowiedziało jednak, że w tej dziedzinie raczej się 
z nimi nie spotyka.

Uzupełnianie braków
W ankiecie poproszono o wskazanie umiejętności, któ-

rej najbardziej brakuje absolwentom uczelni technicznych. 

Wykres 2. Trudności w procesie rekrutacji

Badani wymienili przede wszystkim 
umiejętności: kierownicze, organiza-
cyjne i interpersonalne. Wszystkie trzy 
grupy uzyskały taką samą liczbę gło-
sów (28,6 proc.).

Na pytanie: „Czy w przeszłości za-
trudniali Państwo absolwentów Politech-
niki Krakowskiej?”, 78,6 proc. praco-
dawców odpowiedziało, że tak. Wśród 
najbardziej poszukiwanych kandydatów 
do pracy znaleźli się absolwenci me-
chaniki i budowy maszyn (50 proc.), 
automatyki i elektrotechniki (43 proc.), 
a także informatyki (35,7 proc.).

Pracodawców zapytano także, czy 
proponują nowo przyjętym pracowni-
kom udział w szkoleniach. W przypadku 
93 proc. przedsiębiorców odpowiedź 
była pozytywna. Zazwyczaj szkole-
nia są związane z wiedzą branżową 

(71,4 proc.), kursami językowymi (50 proc.) oraz umiejętnoś-
ciami interpersonalnymi (43 proc.).

W ramach badania sytuacji osób niepełnosprawnych na 
rynku pracy w ankiecie zostało zawarte pytanie o zatrudnianie 
w fi rmie takich pracowników. W przypadku 57,1 proc. praco-
dawców odpowiedź była negatywna. Jako przyczyny tego sta-
nu rzeczy ankietowani wskazywali: bariery psychiczne, niższą 
wydajność, a także konieczność przystosowania budynku 
i stanowiska pracy. Pracodawcy ci zaznaczali również, że oso-
by niepełnosprawne nie biorą udziału w prowadzonej przez 
ich fi rmę rekrutacji. Natomiast pracodawcy, którzy zatrudniają 
obecnie osoby niepełnosprawne (35,7 proc.), podkreślali, że 
niepełnosprawność nie ma znaczenia podczas rekrutacji oraz 
że wynika to z prowadzonej przez fi rmę polityki.

Wszyscy badani pracodawcy wyrazili chęć współpracy 
w przyszłości z Biurem Karier PK. Dodatkowo wskazali pola 
współdziałania, takie jak: przesyłanie ofert pracy (71,4 proc.) 
oraz udział w następnej edycji Inżynierskich Targów Pracy PK 
(71,4 proc.), a także zamieszczanie ofert praktyk i staży w ba-
zie Biura Karier (57,1 proc.). Byli także zainteresowani uczest-
niczeniem w prezentacji swoich fi rm na uczelni oraz pozyski-
waniem informacji z prowadzonych przez Biuro Karier badań 
dotyczących zatrudnienia studentów w chwili odejścia z uczelni 
oraz ich oczekiwań fi nansowanych.

Reasumując, wyniki uzyskane na podstawie przeprowadzo-
nego badania dowodzą, że ważną kwestią dla pracodawców 
jest praktyczne przygotowanie absolwentów do przyszłej pracy 
zawodowej. Także jakość przekazywanej i posiadanej wiedzy 
teoretycznej ma znaczenie przy wyborze kandydata do pracy. 
Badania pracodawców przeprowadzone w 2010, jak i 2009 r., 
dodatkowo potwierdzają potrzebę kształtowania umiejętności 
interpersonalnych wśród studentów i absolwentów kierunków 
technicznych.

Joanna Franaszek

Autorka jest doradcą zawodowym, pracuje w Biurze Karier Po-
litechniki Krakowskiej.
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Wybitny architekt i teoretyk ar-
chitektury, prof. Antonio Monestiroli 
z Mediolanu, otrzymał 21 stycznia 
najwyższą godność Politechniki Kra-
kowskiej — tytuł doctora honoris cau-
sa. Ceremonia odbyła się w auli Col-
legium Maius UJ, w miejscu świetnie 
pasującym z racji swej formy archi-
tektonicznej do treści wykładu, który 
włoski uczony wygłosił podczas uro-
czystości.

Prof. Antonio Monestiroli jest dobrze 
znany na naszej uczelni, przede wszyst-
kim jako członek kolejnych rad nauko-
wych międzynarodowej konferencji „De-
fi niowanie przestrzeni architektonicznej”, 
organizowanej cyklicznie przez Instytut 
Projektowania Architektonicznego PK 
wspólnie z Komitetem Architektury i Ur-
banistyki PAN. Wyrazem podzięki za 
współpracę było przyznanie mu w 2008 
r. Medalu Wydziału Architektury PK 
„Bene Merentibus”.

Z inicjatywą nadania tytułu doctora 
honoris causa wystąpiło do rektora PK 
25 maja 2009 r. troje profesorów — Ma-
ria Misiągiewicz, Dariusz Kozłowski 
i Wacław Seruga. Rada Wydziału Archi-
tektury PK na promotora postępowania 
zaproponowała 17 lutego 2010 r. prof. 
Dariusza Kozłowskiego. O wydanie opi-
nii na temat dorobku prof. Monestirolego 
zwrócono się do Politechniki Warszaw-
skiej i Politechniki Wrocławskiej. Senaty 
obu uczelni wydały pozytywne opinie 
w maju ubiegłego roku. Na tej podstawie 
Rada Wydziału Architektury PK skiero-
wała wniosek o nadanie tytułu do Senatu 
PK, ten zaś podjął stosowną uchwałę 24 
września.

Fakty te przypomniał podczas uro-
czystości w Collegium Maius dziekan 
WA PK prof. Dariusz Kozłowski, który 
również wygłosił tradycyjną laudację. 
Charakteryzując sylwetkę Antonia Mo-
nestirolego, powiedział m.in.: „Profesor 
jest osobistością zajmującą wysoką 
pozycję w europejskim świecie akade-
mickim i architektonicznym, jest intelek-
tualistą i wybitnym twórcą, architektem 
łączącym twórczość i naukę z zawodem 
nauczyciela akademickiego”.

Prof. Kozłowski stwierdził, że kon-
takty włoskiego architekta z PK datują 

się od 1995 r., gdy została zapocząt-
kowana trójstronna współpraca w dzie-
dzinie studiów doktoranckich pomiędzy 
Instituto Universitario di Architectura di 
Venezia, Wydziałem Architektury PK 
i Uniwersytetem w Sewilli. W ramach tej 
współpracy prof. Monestiroli wygłaszał 
wykłady, a jej owocem była promocja 
kilkunastu doktorów krakowskiego Wy-
działu Architektury. W 2009 r. Wydawni-
ctwo PK udostępniło polskiemu czytel-
nikowi przekład ważnej pracy uczonego 
„La metopa e il tryglifo” (szerzej o książ-
ce piszemy na następnej stronie). Prof. 
Dariusz Kozłowski przypomniał też, że 
w 2002 r. prof. Monestiroli był przewod-
niczącym jury Międzynarodowego Bien-
nale Architektury w Krakowie, odbywa-
jącego się pod hasłem „Mniej ideologii 
— więcej geometrii”.

Łaciński tekst dyplomu doktora ho-
norowego odczytał prowadzący uroczy-
stość prorektor PK prof. Dariusz Bogdał. 
Dyplom wręczył rektor Politechniki Kra-
kowskiej prof. Kazimierz Furtak, który 
złożył też nowemu doktorowi honorowe-
mu serdeczne gratulacje. 

Prof. Antonio Monestiroli złożył po-
dziękowania wszystkim osobom zaan-
gażowanym w przyznanie mu zaszczyt-
nego tytułu, a następnie wygłosił wykład 
„Architektura rzeczywistości” (pełny tekst 
wykładu opublikujemy w następnym 

numerze). Goście ceremonii mieli oka-
zję złożyć gratulacje nowemu doktorowi 
honorowemu podczas mniej ofi cjalnego 
spotkania w Stuba Communis.

Na uroczystość przybyła Anna Bo-
czar-Trzeciak, konsul honorowy Repub-
liki Włoskiej w Krakowie. Obecny był też 
jeden z recenzentów, prof. Stefan We-
strych z Politechniki Warszawskiej (prof. 
Elżbieta Trocka-Leszczyńska z Politech-
niki Wrocławskiej, będąca drugim recen-
zentem, nie mogła przybyć ze względu 
na stan zdrowia), a także współpracujący 
od lat z Wydziałem Architektury PK prof. 
Raimund Fein z Fachhochschule für Ar-
chitektur w Cottbus. Oprawę muzyczną 
zapewnił Akademicki Chór PK „Cantata”. 

*
Antonio Monestiroli urodził się 10 

czerwca 1940 r. w Mediolanie. W 1965 
r. ukończył na Politechnice w Mediolanie 
Wydział Architektury. Tuż po studiach był 
asystentem i współpracownikiem wielkie-
go architekta i teoretyka Alda Rossiego. 

Od 1970 r. naucza kompozycji ar-
chitektonicznej na Wydziale Architektury 
Politechniki w Mediolanie, a od 1997 r. 
— na Wydziale Architektury Politechniki 
w Mediolanie-Bovisa. Był dyrektorem In-
stytutu Projektowania Architektoniczne-
go, członkiem kolegium profesorskiego 
studiów doktoranckich, dziekanem Wy-
działu Architektury (2000–2008), a także 
prorektorem Politechniki Mediolańskiej. 
Poza uczelnią mediolańską nauczał też 
na Wydziale Architektury w Peskarze. 
Potem był profesorem w Istituto Univer-
sitario di Architettura di Venezia, gdzie 
jest członkiem Kolegium Profesorskiego 
Dottorato di Ricerca. Był profesorem wizy-
tującym w Syracuse University w Nowym 
Jorku i w Delft University of Technology. 
Uniwersytet w Buenos Aires przyznał mu 
tytuł profesora honorowego.

Na dorobek prof. Monestirolego 
składa się 80 projektów architektonicz-
nych i urbanistycznych, z czego prawie 
czwarta część uzyskała nagrody w kon-
kursach. Do najwybitniejszych dzieł 
w zakresie obiektów użyteczności pub-
licznej zalicza się: Teatr w Udine (1974), 

Prof. Antonio Monestiroli 
doctorem honoris causa Politechniki Krakowskiej
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most Accademia w Wenecji (1985), dom 
starców w Galliate (1982–1989), Pałac 
Sportu w Limbiate (1998), kościół San-
ta Maria di Loreto w Bergamo (2000), 
cmentarz w Vogherze (2000) — który 
udało się zobaczyć niedawno grupie pro-
fesorów z WA, nowe planetarium w Co-
senzy (2002), gdzie zrealizował swoje 
oryginalne założenia teoretyczne.

Ważne miejsce w dorobku teore-
tycznym profesora zajmuje książka 
„L’architettura della realtà” wydana 
w 1979 r. Doczekała się ona również wy-
dania hiszpańskiego i greckiego. Do waż-
nych dzieł teoretycznych doktora honoro-
wego PK zaliczają się też: „Temi urbani” 
(1997), „La metopa e il tryglifo” (2002), 
„Ignazio Gardella, La Scuola di Milano” 
(2009). Na wspomnienie zasługuje też 
albumowy zbiór dzieł architektonicznych 
„Opere, progetti, studi d’architettura” 
(2007). Liczne publikacje profesora spot-
kać można też w cieszących się światową 

Nakładem Wydawnictwa Politech-
niki Krakowskiej ukazała się w 2009 
r. książka „Tryglif i metopa. Dziewięć 
wykładów o architekturze” — polski 
przekład jednej z najważniejszych 
prac w dorobku Antonia Monestirole-
go. W tym zbiorze szkiców czytelnik 
otrzymuje przegląd podstawowych 
problemów teorii architektury, a za-
razem wykładnię poglądów autora. 
Poglądów, nad którymi nie sposób 
przejść obojętnie.

Antonio Monestiroli jest przeświad-
czony o fundamentalnym znaczeniu 
architektury klasycznej. Daje temu wy-
raz już w pierwszym z prezentowanych 
w książce szkiców, pisze: „(…) nigdy 
nie powstała teoria tworzenia architek-
tury nie powiązana z doświadczeniem 
klasycznym”. Każdorazowa próba sfor-
mułowania nowej teorii nawiązywała 
do tego doświadczenia. Wśród stałych 
cech teorii architektury klasycznej autor 
szczególnie wyróżnia dwie. Pierwszą 
jest realistyczny charakter tej architektu-
ry, drugą zaś czytelność form, która jest 
celem właściwym.

Uwagi Monestirolego nie należą je-
dynie do sfery samej teorii. Autor nie-
ustannie nawiązuje do konkretnych roz-
wiązań i z nimi teorię konfrontuje. Wiele 

jego stwierdzeń dotyczy wprost praktyki 
architektonicznej. W jednym ze szkiców 
opisuje kilka własnych projektów. Może-
my prześledzić tok myślenia prowadzą-
cy do przyjęcia konkretnych rozwiązań. 
Włoski architekt akcentuje konieczność 
poszukiwania właściwej formy, opiera-
jąc się na szczegółowej analizie prze-
znaczenia projektowanego obiektu. 
W szkicu „Formy i czas”, pisze wprost: 
„niemożliwe jest mówienie o samej kon-
strukcji w oderwaniu od celu, któremu 
służy (…)”.

Wątkiem powracającym w książce 
jest rola dekoracji. Bo — jak pisze au-
tor w tytułowym szkicu „Tryglif i metopa” 
— „Konstrukcja i decorum to (…) dwa 
nierozerwalne aspekty formy architekto-
nicznej. Konstrukcja nie może być zre-
dukowana do osiągnięcia technicznego; 
w przeciwnym wypadku nie byłaby częś-
cią dziedziny architektury”.

Monestiroli nie daje prostych recept 
i gotowych rozwiązań. Nie wręcza czy-
telnikowi niezawodnego klucza do archi-
tektury. Zachęca natomiast do myślenia, 
wskazując drogi, którymi warto postępo-
wać. „Musimy szukać form odpowiadają-
cych konstrukcji naszych czasów” — pi-
sze. Czytając książkę, trudno oprzeć się 
wrażeniu, że gdyby zawarte w niej myśli 

były w Polsce szerzej znane, zapewne 
oglądalibyśmy mniej budowli szpecą-
cych naszą przestrzeń architektoniczną.

Lesław Peters 

Antonio Monestiroli, „Tryglif i metopa. 
Dziewięć wykładów o architekturze”, 
przekład z języka włoskiego: Urszula Pyt-
lowany, Anna Porębska, słowo wstępne: 
Dariusz Kozłowski, Wydawnictwo PK, 
Kraków 2009.

renomą czasopismach: „Casabella”, 
„l’Architecture d’aujourd’hui”, „Lotus In-
ternational”, „Space Design”, „Domus”, 
„A+U” i „Archint”. 

Prof. Antonio Monestiroli pełnił różne 
odpowiedzialne funkcje. Był kuratorem 
wystawy „Il centro altrove, Periferie e nu-
ove centralità nelle aree metropolitane” 
na Triennale di Milano w 1995 r. W la-
tach 1990–1995 kierował wydawnictwem 
„Quaderni di Architettura” Instytutu Pro-
jektowania Politechniki Mediolańskiej, 
a w latach 1997–2000 był członkiem 
zarządu Muzeum Narodowego Nauki 
i Techniki w Mediolanie. Od roku 2000 
jest członkiem Akademia Nazionale di 
San Luca. W 2002 r. przewodniczył pra-
com jury Międzynarodowego Biennale 
Architektury w Krakowie, odbywającego 
się pod hasłem „Mniej ideologii — więcej 
geometrii”.

(ps)

Konstrukcja i dekoracja
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Kronika
Styczeń

7 I Na PK gościł prof. Abdelghani Tayybi, przedstawiciel Ecole Nationale d’Architecture w Fes.
8 I Inauguracja szkolenia poświęconego zintegrowanym systemom zarządzania na bazie norm ISO 9000, 14000, 27000 (edy-

cja 6).
Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych z zakresu gospodarowania odpadami i substancjami 
niebezpiecznymi, zorganizowanych przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK.

10 I Spotkanie z prof. Tomaszem Łodygowskim na temat krajowych ram kwalifi kacji — wykład pt. „Budowa programów studiów 
na bazie efektów kształcenia”.

11 I Otwarcie pokonkursowej wystawy fotografi i „Technika i woda” w Galerii PK „Kotłownia”.
XVI Wyprawa Mostowa „Słowenia 2010” — wystawa fotografi i Jana Zycha w Galerii PK „GIL”.

13 I Spotkanie noworoczne pracowników PK w Galerii „GIL” połączone ze śpiewaniem kolęd.
14 I Otwarte spotkanie władz uczelni z kierownikami jednostek wydziałowych poświęcone bieżącym problemom PK.

Spotkanie z przedstawicielami władz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej — omówienie współpracy z PK.
15 I Uroczyste rozdanie nagród dla najlepszego wykładowcy i dydaktyka Wydziału Inżynierii Środowiska PK.

Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia studiów podyplomowych z zakresu systemów zarządzania środowiskowego 
— ISO 14000/EMAS.
Wręczenie certyfi katów absolwentom szkolenia dotyczącego zintegrowanych systemów zarządzania na bazie norm ISO 
9000, 14000, 27000.
Spotkanie po wyprawach mostowych w Słowenii i USA.

17 I Podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości fi rmie Euromarket.
18 I Spotkanie z prezesem Piece Tunelowe Sp. z o.o. Omawiano możliwości współpracy.

Spotkanie z burmistrzem Tyczyna. Dyskusja nad zakresem współpracy.
19 I Otwarcie I Targów Kół Naukowych i Organizacji Studenckich PK.

Wizyta wójta Gdowa w sprawie zakresu współpracy pomiędzy gminą Gdów a PK.
Posiedzenie Zespołu Technicznego ds. Patentów na Wydziale Mechanicznym.

20 I Podpisanie umowy pomiędzy Szpitalem im. Jana Pawła II a PK, AGH, UR, Instytutem Fizyki Jądrowej, Instytutem Gruźlicy 
i Chorób Płuc (Oddział w Rabce), Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym. Celem porozumienia, któ-
remu patronują wojewoda małopolski oraz marszałek województwa małopolskiego, jest współpraca naukowo-dydaktyczna.

21 I Uroczyste posiedzenie Senatu poświęcone nadaniu tytułu doctora honoris causa PK prof. Antoniowi Monestirolemu. 
22 I Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK zainaugurowało studia podyplomowe „audyt energetyczny budynku 

na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków” oraz „systemy zarządzania środowiskowego — ISO 
1400/EMAS”.
Bal karnawałowy wychowanków Politechniki Krakowskiej.

24 I Wizyta Marka Pawlika, dyrektora fi rmy ABM Solid — nawiązanie współpracy z PK.
Otwarcie Laboratorium Przetwórstwa Nanomateriałów Polimerowych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.

25 I Wizyta Ludwika Chruściela, dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie, w sprawie współpracy z PK.
Spotkanie z przedstawicielami fi rmy Bigram.

27 I Dzień otwarty Politechniki Krakowskiej.
Posiedzenie Konwentu Seniorów PK.

28 I Noworoczny Turniej Bowlingu władz uczelni oraz Noworoczny Turniej w Siatkówce i Koszykówce o Puchar Prezesa AZS 
PK zorganizowany w Centrum Sportu i Rekreacji PK w związku z 60-leciem KU AZS PK.
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. 

29 I Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości zainaugurowało studia podyplomowe „gospodarowanie odpadami 
i substancjami niebezpiecznymi” oraz „zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem 
rozporządzenia REACH”. Projekt realizowany jest wspólnie z Wydziałem Inżynierii Środowiska PK.

Opracowała: Teresa Marszalik

Rektor i Senat
Posiedzenie Senatu PK
28 stycznia 2011 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:
− zmiany uchwał Senatu PK nr 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 z dnia 26 

czerwca 2009 r.,
− zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-fi nansowym PK na 2010 r.,
− przyjęcia zasad fi nansowania działalności PK w 2011 r.,
− wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przecho-

du na działce nr 21/169 obręb 6 położonej w Krakowie-Czyżynach,
− wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

− uzupełnienia komisji senackich o przedstawicieli Samorządu Stu-
dentów,

− uzupełnienia komisji senackich o przedstawicieli Samorządu Dokto-
rantów,

− zmian w „Regulaminie przyznawania odznaczeń Politechniki Kra-
kowskiej”,

− przyjęcia „Regulaminu Muzeum Politechniki Krakowskiej”.

tm
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Zarządzenia
Nr 1 z 12 stycznia 2011 r. w sprawie 

zmian w strukturze organizacyjnej na Wy-
dziale Architektury.

Nr 2 z 12 stycznia 2011 r. w sprawie 
wprowadzenia „Regulaminu kontroli za-
rządczej na Politechnice Krakowskiej im. 
Tadeusza Kościuszki”.

Nr 3 z 12 stycznia 2011 r. w sprawie 
wprowadzenia „Polityki zarządzania ryzy-
kiem na Politechnice Krakowskiej im. Ta-
deusza Kościuszki”.

Nr 4 z 17 stycznia 2011 r. w sprawie 
nazw i symboli budynków Politechniki Kra-
kowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Nr 5 z 27 stycznia 2011 r. w sprawie po-
wołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji 
Stypendialnej na Politechnice Krakowskiej 
im. Tadeusza Kościuszki.

Nr 6 z 31 stycznia 2011 r. w sprawie 
wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne 
w roku akademickim 2011/2012.

Komunikat 
Nr 1 z 5 stycznia 2011 r. w sprawie obo-

wiązku posiadania upoważnienia do prze-
twarzania danych osobowych.

Komunikat kanclerza
Nr 1 z 5 stycznia 2011 r. w sprawie re-

alizacji usług w zakresie medycyny pracy 
w 2011 i 2012 r.

Opracował: Maciej Zając

Podczas pierwszego w 2011 r. 
posiedzenia Konwentu Seniorów, 27 
stycznia, jego członkowie wysłuchali 
informacji rektora PK na temat wy-
branych problemów bieżących na-
szej uczelni. Spotkanie po raz kolejny 
potwierdziło, że emerytowani profe-
sorowie nie tylko są silnie związani 
ze szkołą, której poświęcili większą 
część życia, ale nadal chcą i potrafi ą 
jej służyć radą i doświadczeniem.

Politechnika Krakowska rozwija się 
mimo występujących problemów, na któ-
re często nie ma wpływu. Rektor prof. 
Kazimierz Furtak zwrócił m.in. uwagę na 
niekorzystne warunki lokalowe, w jakich 
uczelnia musi realizować zadania dydak-
tyczne. Wyliczenia wskazują, że nawet 
powiększenie zasobów lokalowych o do-
datkowe cztery budynki, które są w pla-
nach, niewiele poprawi sytuację. 

Mimo to PK może pochwalić się na 
różnych polach osiągnięciami. Prof. 
Furtak wspomniał m.in. o otwieraniu 
nowych kierunków studiów (kolejne są 
w planach), wysokiej liczbie prowadzo-
nych studiów podyplomowych i udanej 

wymianie międzynarodowej studentów, 
a także o dużej aktywności w dziedzinie 
promowania uczelni.

Wystąpienie rektora wywołało żywą 
dyskusję. Przewodniczący konwentu 
prof. Stanisław Juchnowicz zwracał uwa-
gę na szanse, jakie daje poprawienie 
relacji międzyludzkich w miejscu pracy. 
Prof. Janusz Murzewski z zadowoleniem 
odniósł się do uruchomienia na PK Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Prof. Andrzej 
Samek mówił o potrzebie zwiększenia 
intensywności bezpośrednich kontaktów 
pracowników naukowych z przemysłem. 
Prof. Stanisław Mazurkiewcz poruszył 
kwestię warunków patentowania. 

Nie sposób tu wspomnieć o wszyst-
kich głosach, bowiem dyskusja była długa 
i wielowątkowa. Przebijał z niej ton troski 
o dalszy rozwój uczelni. Swoistą puentą 
stały się słowa prof. Kazimierza Flagi, któ-
ry przyznał, że dziś warunki prowadzenia 
szkoły wyższej są znacznie trudniejsze niż 
w okresie jego rektoratu, który przypadł na 
lata 1996–2002. 

(ps) 

Spotkanie Konwentu Seniorów PK

Nestorzy wspierają swoją uczelnię

Pracownicy

Doktorzy
Wydział Architektury

dr inż. arch. Anna Mielnik (A-2) — 
„Współczesne tendencje minimalistyczne 
w projektowaniu domów jednorodzinnych”, 
promotor: prof. dr hab. inż. arch. Dariusz 
Kozłowski; recenzenci: dr hab. inż. arch. 
Krzysztof Gasidło, prof. PŚ, dr hab. inż. arch. 
Wojciech Kosiński, prof. PK; 24 I 2011 r.

dr inż. arch. Farid Rudolf Nassery 
(A-6) — „Zagadnienia geometryczne wy-
stępujące w tworzeniu struktur architek-
tonicznych”, promotor: dr hab. inż. arch. 
Otmar Vogt, prof. PK; recenzenci: prof. 
dr hab. inż. arch. Maciej Kysiak (PW), 
prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki 
(PK); 25 I 2011 r.

Wydział Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej

dr inż. Przemysław Krzyk (E-3) — 
„Analiza porównawcza słabo nieliniowych 
sinusoidalnych drgań samowzbudnych 
w autonomicznych układach analogowych 
i cyfrowych”, promotor: prof. dr hab. inż. 
Maciej Siwczyński (PK), recenzenci: prof. dr 
hab. inż. Janusz Walczak (PŚ), dr hab. inż. 
Andrzej Borys, prof. nadzw. UTP, 9 II 2011 r.

Wydział Inżynierii i Technologii 
Chemicznej

dr inż. Agnieszka Kubala — „Efekty 
termiczne przy odwadnianiu etanolu w cy-
klicznym procesie adsorpcyjno-desorpcyj-
nym zmiennociśnieniowym”, promotor: dr 
hab. inż. Krzysztof Kupiec, prof. PK; re-
cenzenci: dr hab. inż. Włodzimierz Ciesiel-
czyk, prof. PK, dr hab. inż. Bogdan Ambro-
żek (ZUT w Szczecinie); 26 I 2011 r.

dr inż. Zbigniew Majka — „Syn-
teza i właściwości arylopiperazynylo-
pochodnych benzoksazolonu i benzo-
ksazynonów jako ligandów receptorów 
serotoninowych 5-HT1A”, promotor: 
dr hab. inż. Piotr Kowalski, prof. PK, 
recenzenci: prof. dr hab. inż. Dariusz 
Bogdał, dr hab. Marek Cegła, prof. UJ 
CM, 9 II 2011 r.

Wydział Inżynierii Lądowej
dr inż. Mariusz Zych (L-1) — „Ana-

liza pracy ścian zbiorników żelbetowych 
we wczesnym okresie dojrzewania be-
tonu w aspekcie ich wodoszczelności”, 
promotor: dr hab. inż. Andrzej Seruga, 
prof. PK, recenzenci: dr hab. inż. Barba-
ra Klemczak (PŚ), prof. dr hab. inż. Kazi-
mierz Flaga (PK), 16 II 2011 r.
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Jest absolwentem II LO im. Jana III 
Sobieskiego w Krakowie (1979 r.). Stu-
diował na Wydziale Mechanicznym Poli-
techniki Krakowskiej — ukończył mecha-
nikę stosowaną w 1984 r., a rok później 
drugą specjalność, cieplne systemy 
energetyczne.

W 1984 r. podjął pracę w Zakładzie 
Termodynamiki i Pomiarów Maszyn 
Cieplnych w Instytucie Aparatury Prze-
mysłowej i Energetyki Politechniki Kra-
kowskiej, gdzie jest zatrudniony do chwi-
li obecnej. Od 1993 r. pełnił obowiązki 
kierownika Zakładu, w 2009 r. został 
dyrektorem Instytutu Inżynierii Cieplnej 
i Procesowej.

Od początku kariery naukowej po-
dejmował prace badawcze związane 
z teorią i pomiarami maszyn i urządzeń 
cieplnych, w szczególności sprężarek 
wyporowych, kotłów małej i średniej 
mocy, chłodniczych układów sorpcyj-
nych. Zajmuje się również audytem 
energetycznym, a w ostatnim okresie 
konstrukcją urządzeń wyparnych.

Pracę doktorską pt. „Model matema-
tyczny rzeczywistych przemian termody-
namicznych zachodzących w cylindrze 
sprężarki tłokowej”, w której przedstawił 
wyniki badań doświadczalnych i analizy 
teoretycznej procesów w objętości wypo-
rowej, obronił z wyróżnieniem w 1991 r. 

W 1993 r. przebywał na stypendium 
w Laboratorium Chłodnictwa i Klima-
tyzacji Technische Universiteit Delft 
w Holandii. W latach 1992–1995 uczest-
niczył (początkowo jako członek jednego 
z zespołów, a następnie jako kierownik 
jednego z podprogramów) w realizacji 
polsko-amerykańskiego programu doty-
czącego likwidacji źródeł tzw. niskiej emi-
sji, pochodzącej ze spalania paliw stałych 
w Krakowie. (Program był fi nansowany 
przez Departament Energetyki USA).

Od 1995 r. współpracował z Polskim 
Górnictwem Naftowym i Gazownictwem 
— tłocznia gazu Pogórska Wola. Celem 
prac prowadzonych przez zespół, któ-
rym kierował, było ograniczenie drgań 
wywoływanych pulsacjami ciśnienia 
gazu i przeciwdziałanie pękaniu pod-
pór pod rurociągami instalacji ssawnej 
i tłocznej. Badania te zapoczątkowały 
opracowywanie teorii identyfi kacji ter-
modynamicznej dowolnych elementów 
instalacji sprężonego gazu. Prace z tego 

zakresu znalazły swoje podsumowanie 
w wydanej w 1999 r. monografi i „Iden-
tyfi kacja termodynamiczna elementów 
instalacji sprężarek wyporowych (Uogól-
nienie modelu Helmholtza)”. Książka, 
będąca równocześnie wdrożeniem 
przemysłowym opracowanej metody 
i równocześnie pracą habilitacyjną, zo-
stała nagrodzona przez ministra edu-
kacji narodowej w 2001 r. Rada WM na 
podstawie tej monografi i oraz dorobku 
naukowego nadała mu w 2000 r. stopień 
doktora habilitowanego w dyscyplinie 
„budowa i eksploatacja maszyn”. Na sta-
nowisku profesora nadzwyczajnego był 
zatrudniony od 2002 r. Tytuł profesora 
uzyskał na podstawie decyzji prezydenta 
RP z 23 grudnia 2010 r.

W swoim dorobku naukowym ma po-
nad 90 publikacji. Prawie połowa została 
zamieszczona w recenzowanych czaso-
pismach, pozostałe w materiałach zna-
czących konferencji naukowych w kraju 
i za granicą. Około 30 prac zostało opub-
likowanych w językach konferencyjnych. 
Na szczególne podkreślenie zasługuje 
udział w konferencjach: International 
Compressor Technology Conference 
w Purdue, EFRC Conference w Antwer-
pii, IIR Conference w Smolenicach. 

Opracował i wdrożył kilkadziesiąt 
projektów i ekspertyz. Do najważniej-
szych osiągnięć w dziedzinie współ-
pracy przemysłowej należą projekty 
wyparek do produkcji koncentratu soku 
owocowego (dla fi rmy APPOL w Łąkcie 
Górnej w 2004 r. i dla zakładu w Opolu 
Lubelskim w 2006 r.). Dzięki temu, że 

Profesor tytularny

Piotr Cyklis
zastosowano polską konstrukcję i wy-
konano urządzenia w kraju, udało się 
na tych inwestycjach zaoszczędzić oko-
ło 1,5 mln zł. Równie ważne były prace 
wykonywane dla PGNiG w Tarnowie 
i Sanoku, związane z ograniczeniem 
pulsacji ciśnienia w sprężarkach tłoczni 
gazu o mocach 2,5 MW i 4 MW w tłoczni 
przesyłowej i magazynie gazu ziemne-
go. Zastosowane rozwiązania pozwoliły 
na obniżenie pulsacji ciśnienia i drgań 
do poziomu bezpiecznego.

Jako nauczyciel akademicki prowa-
dzi wykłady, ćwiczenia, zajęcia labora-
toryjne dla studentów z przedmiotów 
takich, jak: termodynamika, chłodnicze 
maszyny robocze, multimedia, podsta-
wy technik multimedialnych, systemy 
wizyjne. Był promotorem trzech rozpraw 
doktorskich. Pod jego kierunkiem po-
wstało kilkadziesiąt prac dyplomowych. 
Od 2009 r. jest opiekunem kierunku „me-
chanika i budowa maszyn”.

Zasiada w Radzie Wydziału Mecha-
nicznego PK. Jest członkiem Podsek-
cji Przepływów Mikro- i Wielofazowych 
Sekcji Mechaniki Płynów PAN. Od 2007 
r. uczestniczy jako niezależny ekspert 
Komisji Europejskiej ewaluacji grantów 
w ramach 6. i 7. PR UE.

Żonaty od 1986 r., ma troje dzieci. In-
teresuje się jazzem, jest audiofi lem. Lubi 
grać w siatkówkę, jeździć na nartach 
i łowić ryby.

Nominacja 
dla profesora PK

W skład Centralnej Komisji ds. 
Stopni i Tytułów na kadencję 2011–
2014 został powołany prof. Tadeusz 
Burczyński. Uczony jest specjalistą 
w zakresie mechaniki, informatyki 
oraz budowy i eksploatacji maszyn. 
Zajmuje się m.in. mechaniką kompu-
terową, mechaniką materiałów, ana-
lizą wrażliwości i optymalizacją oraz 
sztuczną inteligencją. Jako profesor 
wizytujący wykładał na uczelniach 
w Niemczech, Włoszech i Stanach 
Zjednoczonych. Jest dyrektorem In-
stytutu Informatyki PK. Pracuje rów-
nież na Politechnice Śląskiej.
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2 listopada 2010 r. odszedł od nas 
w wieku 82 lat prof. Zygmunt Jamroży 
— długoletni kierownik Katedry Ma-
teriałów Budowlanych i Ochrony Bu-
dowli na Wydziale Inżynierii Lądowej, 
wybitny i ceniony naukowiec oraz za-
służony pracownik naszej uczelni.

Urodził się 18 marca 1928 r. w Oglę-
dowie koło Staszowa. Po ukończeniu 
studiów na Wydziałach Politechnicznych 
Akademii Górniczej w Krakowie, w 1952 
r. uzyskał tytuł inżyniera budownictwa lą-
dowego (specjalność: budowa mostów), 
a w 1954 r. — tytuł magistra inżyniera 
budownictwa lądowego (specjalność: 
budownictwo przemysłowe). 

Swoją karierę zawodową i naukową 
związał z Politechniką Krakowską, na 
której w 1963 r. uzyskał stopień na-
ukowy doktora nauk technicznych na 
podstawie rozprawy pt. „Spulchniony 
zaczyn do wypełniania kanałów w kon-
strukcjach sprężonych” (promotor: 
prof. Bronisław Kopyciński), a w 1971 
r. — stopień doktora habilitowanego 
(rozprawa pt. „Badania nad przystoso-
waniem metody dwuetapowej do wy-
konywania betonu z kruszyw lekkich 
— beton blokowy z kruszyw lekkich”). 
W 1971 r. otrzymał stanowisko docen-
ta, w 1980 r. tytuł naukowy profesora 
nadzwyczajnego, zaś w 1992 r. profe-
sora zwyczajnego.

W roku 1992 Profesor poważnie za-
chorował. Z charakterystyczną dla sie-
bie pasją i podziwu godną cierpliwością 
walczył ze skutkami choroby i z wywo-
łanym nią ograniczeniem aktywności. 

Specjalnością Profesora były zagad-
nienia technologii betonu. Był uznanym 
kontynuatorem tzw. krakowskiej szkoły 
technologii betonu, stworzonej przez 
profesorów: Bronisława Kopycińskiego, 
Władysława Muszyńskiego i Michała 
Fuksa.

Z najważniejszych problemów po-
dejmowanych i rozwiązywanych przez 
Profesora w różnych okresach jego 
działalności naukowej należy wymienić: 
technologię betonowania elementów 
masywnych pod wodą (tzw. betonowanie 
dwuetapowe, zastosowane w latach 70. 
w pracach remontowych w porcie w Gdy-
ni-Oksywiu); podstawy teoretyczne oraz 
technologia i właściwości betonów ze 
stalowym uzbrojeniem rozproszonym; 

problematyka technologii 
napraw i zabezpieczeń wiel-
kogabarytowych obiektów in-
żynierskich (chłodnie komino-
we, kominy przemysłowe itp.). 
Szczególny stosunek miał 
Profesor do swych prac nad 
fi brobetonami, których stoso-
wanie w kraju w początku lat 
70. zainicjował, by potem stać 
się liderem w tej dziedzinie. 

Owocem naukowej 
i inżynierskiej działalności 
Profesora były opublikowa-
ne przezeń liczne skrypty 
i podręczniki. Na szczegól-
ne podkreślenie zasługuje 
autorska monografi a „Beton 
i jego technologie” Książka wydana 
przez PWN doczekała się od 2004 r. 
już trzech wydań. Profesor był także 
współautorem ważnych i cenionych 
przez środowisko książek — „Przygo-
towanie, transport i układanie betonu” 
(Arkady, 1973) oraz „Beton zwykły” 
(Arkady, 1977). Ponadto był autorem 
ponad 170 publikacji krajowych i za-
granicznych, wielu patentów oraz prac 
wdrożeniowych dla przemysłu.

Niezależnie od działalności nauko-
wej prof. Zygmunt Jamroży był aktyw-
nym inżynierem, wielokrotnie rozwią-
zywał trudne problemy budowlane, 
zarówno technologiczne, jak i konstruk-
cyjne. Prowadził również ożywioną dzia-
łalność organizacją i społeczną w takich 
organizacjach i stowarzyszeniach, jak: 
Polski Związek Inżynierów i Techników 
Budownictwa (m.in. był członkiem Za-
rządu Głównego, członkiem Zarządu 
Oddziału Krakowskiego, członkiem Ko-
mitetu Trwałości Zarządu Głównego, 
przewodniczącym Komisji Materiałów 
Budowlanych i Ochrony Budowli Od-
działu Krakowskiego), Sekcja Materia-
łów Budowlanych, Sekcja Konstrukcji 
Betonowych Komitetu Inżynierii Lądo-
wej i Wodnej PAN, Komisja Budownic-
twa, Komisja Mechaniki Stosowanej 
Krakowskiego Oddziału PAN, Krakow-
skie Towarzystwo Techniczne, Komitet 
Nauki PZITB, Związek Nauczycielstwa 
Polskiego oraz Stowarzyszenie Wycho-
wanków PK. 

Bardzo dużo pracy i energii poświęcił 
swojej uczelni, Politechnice Krakowskiej, 

a zwłaszcza rodzimemu Wydziałowi 
Inżynierii Lądowej. Pełnił na nim wiele 
funkcji, m.in.: prodziekana (1981–1983), 
wicedyrektora Instytutu Materiałów 
i Konstrukcji Budowlanych (1985–1992) 
oraz ponad 20 lat kierownika Katedry 
Materiałów Budowlanych i Ochrony Bu-
dowli (1976–1998). 

Prof. Zygmunt Jamroży wszystkie 
swoje obowiązki wypełniał z pasją, nie-
zależnie od tego, czy była to działalność 
naukowa, zawodowa, organizacyjna czy 
społeczna. Ta pasja inspirowała do dzia-
łania innych, również sześciu doktorów, 
których wypromował.

Miał również wiele zainteresowań 
pozazawodowych — uwielbiał podróże, 
uprawiał żeglarstwo i narciarstwo, był 
ciekawy świata i ludzi. Był członkiem 
ekipy, która podczas kilkumiesięcznej 
podróży statkiem na równik obserwo-
wała tzw. księżyce pyłowe Ziemi, zwane 
też obłokami Kordylewskiego.

Szczególne miejsce w działalno-
ści społecznej, a przede wszystkim 
w sercu Profesora, zajmował Zwią-
zek Harcerstwa Polskiego. Z ruchem 
harcerskim był bowiem związany od 
1937 r., aż po swe ostatnie dni. W la-
tach 1945–1964 był instruktorem ZHP. 
W stosunkach międzyludzkich był spo-
kojnym i życzliwym człowiekiem, stwa-
rzał wokół siebie sprzyjający klimat do 
pracy i działania.

Działalność Profesora została uho-
norowana wieloma odznaczeniami 
państwowymi — Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski i Medalem 

Wspomnienie

Zygmunt Jamroży
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Komisji Edukacji Narodowej. Był też, co 
niezwykle sobie cenił, Kawalerem Or-
deru „Ecce Homo”, a także Zasłużonym 
dla Krakowa i Ziemi Krakowskiej. Wy-
różniono go Złotymi Odznakami PZITB, 
ZNP, NOT i Krzyżem „Za Zasługi dla 
ZHP”. Uczelnia uhonorowała Profeso-
ra Złotym Medalem 50-lecia PK oraz 
Złotą Odznaką. Za swe prace naukowe 
otrzymał wiele nagród i wyróżnień mi-
nistrów szkolnictwa wyższego, ministra 
budownictwa i przemysłu materiałów 
budowlanych, Komitetu Inżynierii Lą-
dowej i Wodnej PAN, Naczelnej Orga-
nizacji Technicznej, kolejnych rektorów 
Politechniki Krakowskiej, a także pre-
stiżową Nagrodę PZITB im. Profesora 
Żenczykowskiego.

W zmarłym Profesorze polskie 
środowisko naukowe, zwłaszcza to 
związane z nowoczesną technologią 
betonu, a z nim Wydział Inżynierii Lą-
dowej i cała nasza Uczelnia stracili na-
uczyciela i wychowawcę wielu pokoleń 
inżynierów budownictwa i pracowników 
nauki.

Cześć Jego pamięci!

Kazimierz Flaga
 Jacek Śliwiński

*

Prof. Zygmunt Jamroży przed śmier-
cią wyraził życzenie, by osoby, które 
zechcą towarzyszyć mu w ostatniej dro-
dze, nie kupowały kwiatów i wieńców, 
natomiast przekazały odpowiednie 
sumy na cel charytatywny — dla Funda-
cji „Mimo Wszystko” Anny Dymnej. Wy-
bór nie był przypadkowy: znana aktorka 
i Profesor zostali uhonorowani Orderem 
„Ecce Homo”, którym dekoruje się oso-
by dające świadectwo bezinteresownej 
miłości bliźniego mimo różnych prze-
ciwności. 

O decyzji uczonego pisano w kra-
kowskim wydaniu „Gazety Wyborczej”. 
Komentując ów gest, Jerzy Jamroży, 
brat zmarłego, stwierdził: „Nie zasko-
czyła nas ta decyzja. To było oczywi-
ste, że Zygmunt tak postanowi. Przez 
całe życie myślał o innych, dla nich się 
poświęcał. Myślę, że ta prośba do nas 
— jego rodziny i przyjaciół — nie jest 
żadnym bohaterstwem. Jest pięknym 
podsumowaniem jego życia. On, mą-
dry i dobry harcerz, inaczej nie mógł 
postąpić”.

Współczesna medycyna w ogrom-
nym stopniu wspiera się na zdoby-
czach nauki i techniki, powstających 
poza ośrodkami medycznymi. Do-
brym przykładem jest Politechnika 
Krakowska, która kreuje nowe tech-
nologie dla lecznictwa. Aby stworzyć 
lepsze warunki do wspomagania służ-
by zdrowia innowacjami i zapewnić 
kształcenie specjalistów zdolnych je 
właściwie wykorzystywać, instytucje 
naukowo-badawcze Krakowa i regio-
nu zawarły 20 stycznia porozumienie 
z Krakowskim Szpitalem Specjali-
stycznym im. Jana Pawła II. 

Porozumienie, którego sygnatariu-
szem jest również nasza uczelnia, za-
kłada wspólne uruchomienie studiów 
podyplomowych „Nowoczesne metody 
diagnostyki medycznej i terapii”, utwo-
rzenie studiów podyplomowych na innych 
kierunkach i prowadzenie prac nauko-
wo-badawczych. Dzięki zintegrowanym 
działaniom pracownicy instytucji, które 
zawarły umowę, będą mogli zapoznawać 
się z najnowszymi osiągnięciami nauko-
wymi i technicznymi, a tym samym pod-
nosić swoje kwalifi kacje. Osobny punkt 
dokumentu mówi o poszukiwaniu możli-
wości pozyskania środków i wspólnego 
przygotowania aplikacji o fi nansowanie 
projektów naukowo-badawczych.

Do bieżącej współpracy naukowej i dy-
daktycznej wyznaczono koordynatorów 
z poszczególnych instytucji uczestniczą-
cych w porozumieniu. Politechnikę Kra-
kowską reprezentuje prof. Leszek Wojnar, 
dziekan Wydział Mechanicznego. 

Oprócz PK do porozumienia przy-
stąpiły: Akademia Górniczo-Hutnicza, 
Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Kra-
kowie, rabczański oddział Instytutu 
Gruźlicy i Chorób Płuc, Instytut Zoo-
techniki w Krakowie, Krakowski Szpital 
Specjalistyczny i Uniwersytet Rolniczy 
w Krakowie. W imieniu naszej uczelni 
dokument podpisał rektor PK prof. Ka-
zimierz Furtak. 

Dokument podpisali również, jako 
patroni przedsięwzięcia, przedstawicie-
le władz województwa małopolskiego 
— marszałek Marek Sowa i wojewoda 
Stanisław Kracik. Marszałek Sowa wyra-
ził przekonanie, że Szpital Jana Pawła II 
może być liderem w zakresie wdrażania 
nowych technologii medycznych. Głos 
zabrał też prof. Kazimierz Furtak, który za-
uważył, że współpraca uczelni ze służbą 
zdrowia rozwija się już od dawna. Jednym 
z jej przejawów było utworzenie przez UJ, 
AGH i PK kilka lat temu Centrum Nowych 
Technik i Technologii Medycznych. 

Podpisanie porozumienia odbyło się 
w sali konferencyjnej Oddziału Kliniczne-
go Chirurgii Serca, Naczyń i Transplan-
tologii Szpitala im. Jana Pawła II. War-
to pamiętać, że krakowscy kardiolodzy 
często współpracują z innymi ośrodkami 
medycznymi na świecie, o czym przypo-
mniał prof. Jerzy Sadowski. Na uroczy-
stości pojawił się wybitny kardiochirurg, 
prof. Antoni Dziatkowiak, który życzył ze-
branym powodzenia tej wspaniałej — jak 
się wyraził — inicjatywy.

Lesław Peters

Inżynierowie są potrzebni lekarzom

Porozumienie dla zdrowia
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Przed podpisaniem porozumienia głos zabrał rektor PK prof. Kazimierz 
Furtak
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Politechnice Krakowskiej przybyła 
nowa cenna jednostka badawcza. 24 
stycznia na Wydziale Inżynierii i Tech-
nologii Chemicznej zostało otwarte 
Laboratorium Przetwórstwa Nanoma-
teriałów Polimerowych. Zgromadzo-
no tu urządzenia, których mogą nam 
pozazdrościć inne placówki naukowe, 
i to nie tylko w kraju.

Laboratorium, działające w ramach 
Katedry Chemii i Technologii Tworzyw 
Sztucznych, posłuży do otrzymywania 
i badania m.in. nanokompozytów poli-
merowych. Materiały te są o wiele wy-
trzymalsze od tradycyjnych kompozytów, 
a jednocześnie od nich lżejsze. Sprawia 
to, że znajdują zastosowanie w różnych 
gałęziach przemysłu, np. w motoryzacji 
(wykonuje się z nich zderzaki, kratowni-
ce, ostatnio też baki paliwa), w przemy-
śle lotniczym i maszynowym, a także do 
produkcji lakierów odpornych na zary-
sowanie. Prowadzone są też prace nad 
nanomateriałami o zwiększonej odpor-
ności termicznej, zdolnymi funkcjonować 
— bez pogorszenia swoich właściwości 
— w temperaturach powyżej 200 stop-
ni C. Nanotechnologie to dziś bardzo 
perspektywiczna, szybko rozwijająca się 
dziedzina techniki. 

Prace nad uruchomieniem na na-
szej uczelni Laboratorium Przetwórstwa 
Nanomateriałów Polimerowych podjęto 
około półtora roku temu. Dziś jest to je-
den z najnowocześniejszych w Polsce 
ośrodków badawczych w dziedzinie 
przetwórstwa tworzyw sztucznych. Został 
bowiem wyposażony w oprzyrządowanie 
najwyższej klasy. Zainstalowano tu m.in. 
urządzenia dostarczone przez Zakład 
Maszyn Kablowych „Zamak” ze Ska-
winy, produkujący sprzęt laboratoryjny 

na światowym pozio-
mie. Zaledwie dwie lub 
trzy fi rmy w Niemczech 
i Stanach Zjednoczo-
nych wytwarzają tak 
zaawansowaną apa-
raturę. Produkty „Za-
maku” zostały ostatnio 
laureatami targów mię-
dzynarodowych, w tym 
Targów Przetwórstwa 
Tworzyw Sztucznych 
i Gumy PLASTPOL, naj-
większej tego typu im-
prezy targowej w naszej 
części Europy. 

Wspomnieć trzeba, 
że dostarczone przez 
„Zamak” urządzenia zostały przygoto-
wane zgodnie z wytycznymi zgłoszony-
mi przez naukowców z PK. Konsultacje 
prowadzono jeszcze na etapie projekto-
wania sprzętu. 

Ktoś może zapytać: ile uczelnia za to 
zapłaciła? Okazuje się, że… nic. Kosz-
ty remontu pomieszczenia laboratorium 
wydział pokrył ze środków własnych, 
a zakup aparatury sfi nansowano dzięki 
pozyskaniu funduszy krajowych i zagra-
nicznych, zwłaszcza z 7. Programu Ra-
mowego nr 228536 „Nanomaterials Re-
lated Environmental Pollution and Health 
Hazards throughout their Life Cycle”. Na 
ten fakt zwrócił uwagę podczas uroczy-
stego otwarcia laboratorium rektor PK 
prof. Kazimierz Furtak, który podkreślił, 
że w przeliczeniu na jednego pracowni-
ka Wydział Inżynierii i Technologii Che-
micznej pozyskuje najwięcej środków na 
badania własne i rozwój infrastruktury. 
Rektor życzył pracownikom wydziału, 
aby w laboratorium powstało wiele prac 
doktorskich i habilitacyjnych. 

Oprócz badań naukowych prowa-
dzić się tu będzie również zajęcia dy-
daktyczne. Studenci poznają podstawy 
konstrukcji i zasady działania nowoczes-
nych maszyn. W trakcie ćwiczeń będą 
też mogli pod nadzorem opiekuna prze-
prowadzać pewne eksperymenty z dzie-
dziny przetwórstwa tworzyw sztucznych. 
Dr inż. Agnieszka Leszczyńska mówi, że 
kontakt z najnowocześniejszymi techno-
logiami będzie dla nich cennym doświad-
czeniem. Dzięki temu wzrosną szanse 

na sukces zawodowy absolwentów pro-
wadzonej tu specjalności. Agnieszka 
Leszczyńska zwraca uwagę, że rynek 
przetwórstwa tworzyw sztucznych jest 
w Polsce bardzo rozwinięty. Pierwsze 
zajęcia pokazowe z udziałem studentów 
odbyły się jeszcze przed ofi cjalnym od-
daniem laboratorium do użytku. 

Otwarcia laboratorium dokonał rek-
tor PK prof. Kazimierz Furtak wspólnie 
z wybitnym specjalistą w dziedzinie tech-
nologii tworzyw sztucznych prof. Janem 
Pielichowskim. W uroczystości uczest-
niczyli: dziekan WIiTCh prof. Zygmunt 
Kowalski, prodziekan WIiTCh, kierownik 
Katedry Chemii i Technologii Tworzyw 
Sztucznych prof. Krzysztof Pielichowski, 
prezes fi rmy „Zamak” dr inż. Jakub Fic 
oraz grono pracowników uczelni zaintere-
sowanych problematyką badawczą two-
rzyw sztucznych. 

Lesław Peters

Jedno z najnowocześniejszych w Polsce

Na PK otwarto laboratorium nanomateriałów

Nanomateriały
„Wielka encyklopedia PWN” defi -

niuje nanomatriały jako klasę mate-
riałów, w których wielkość agregatów 
atomowych (ziaren krystalicznych faz 
o określonym składzie, agregatów 
amorfi cznych, mieszanych struktur 
częściowo krystalicznych) zawiera 
się (umownie) w zakresie 1–100 na-
nometrów. 1 nanometr (nm) to 10-9 m, 
czyli miliardowa część metra (milio-
nowa część milimetra).
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Przy symbolicznej wstędze (od lewej): rektor PK prof. Kazimierz 
Furtak, prof. Jan Pielichowski i dziekan WliTCh prof. Zygmunt Ko-
walski
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CyberRyba, podobnie jak jej natu-
ralny pierwowzór, ewoluuje. W ubie-
głym roku powstała druga, bardziej 
zwarta konstrukcja prototypu pod-
wodnego robota z napędem falowym. 
Swoim kształtem znacznie bardziej 
przypomina żywego karpia.

Nowy robot, zbudowany przez Mar-
cina Malca i niżej podpisanego, od-
znacza się mniejszą masą, większą 
dynamiką ruchu, większą zwrotnością 
i szybkością. Może się też zanurzać na 
znacznie większą głębokość. Zasadni-
cza idea konstukcji mechanicznej, zło-
żonej z czterech członów połączonych 
obrotowymi parami kinematycznymi, 
pozostała jednak bez zmian. Druga 
wersja CyberRyby powstała m.in. w ce-
lu przetestowania nowego algorytmu 
sterującego ruchem falowym robota 
i nowych rozwiązań konstrukcyjnych 
systemu zanurzania.

Testy robota zostały przeprowadzo-
ne na basenie miejskim w Skawinie 
dzięki uprzejmości dyrekcji. Wyniki były 
obiecujące. Robot nurkował do głębo-
kości 1,5 m oraz ponownie wynurzał się 
na powierzchnię. Wyznaczono średnią 
prędkość prouszania się robota po linii 
prostej, wynoszącą około 0,2 m/s. Po-
prawiony algorytm sterujący umożliwia 
pływanie po łuku o dowolnym promie-
niu, jak również obrót robota wokół osi 
pionowej niemal w miejscu. Film pre-
zentujący poruszanie się CyberRyby 
w basenie zaprezentowano przedsta-
wicielom Akademi Marynarki Wojennej 
w Gdyni, zainteresowanym współpracą 
z konstruktorami, a mówiąc dokładniej: 
wykonaniem robota z napędem falo-
wym do badań na stanowisku laborato-
ryjnym.

Dalsze prace służą opracowaniu 
poprawnego modelu matematycznego 

CyberRyba bierze kurs na Gdynię
Rewelacją Festiwalu Nauki 

w Krakowie w 2009 r. był pływają-
cy robot, zbudowany przez studen-
tów Wydziału Mechanicznego PK 
w ramach pracy dyplomowej. Pisała 
o nim prasa i pokazywała go tele-
wizja. CyberRybę, którą skonstruo-
wali Marcin Malec, Marcin Morawski 
i Dominik Wojtas pod kierunkiem 
prof. Jerzego Zająca, przedstawili-
śmy na łamach „Naszej Politechni-
ki” w numerze 3/2009 („Ryba pod 
napieciem 9,6 V”). W marcu 2010 
r. twórcy robota zdobyli I nagrodę 
w kategorii prac magisterskich na 
II Ogólnopolskim Konkursie „Młodzi 
Innowacyjni” (por. „NP” nr 3/2010).

ruchu robota i koncepcji hydrodynamicz-
nej konstrukcji mechanicznej. Mają na 
celu także zaprojektowanie i wykonanie 
prototypu autonomicznego podwodnego 
robota mobilnego, wykorzystującego za-
awansowane algorytmy sterujące z dzie-
dziny sztucznej inteligencji. Następnie 
zostaną przeprowadzone badania labo-
ratoryjne. Zaawansowana CyberRyba 
będzie wyposażona w inercjalne syste-
my pozycjonowania i zestaw czujników 
odległości w celu umożliwienia ruchu po 
zadanym torze przy jednczesnym unika-
niu kolizji z przeszkodami. Przeprowa-
dzone też zostaną badania wpływu pa-
rametrów konstrukcyjnych oraz rodzaju 
algorytmów sterujących na efektywność 
napędu falowego.

Marcin Morawski

Mechanizmom fi nansowania in-
nowacyjnych pomysłów w małych 
i średnich przedsiębiorstwach, głów-
nie w początkowej fazie ich działalno-
ści, poświecone było II Forum Inwe-
storów zorganizowane w Krakowskim 
Parku Technologicznym. Uczestnicy 
spotkania, które odbyło się 15 grud-
nia, mogli zapoznać się z działalno-
ścią… „aniołów biznesu”.

Krakowski Park Technologiczny, któ-
rego współzałożycielem jest Politechnika 

Anielskie inwestowanie w dobre pomysły
Krakowska, stara się wspomagać mło-
dych, ambitnych przedsiębiorców. W tym 
celu przy KPT została powołana Sieć In-
westorów. Ideą jest stworzenie platformy 
współpracy dla osób z pomysłami oraz in-
stytucji i biznesmenów zwanych „aniołami 
biznesu”. Chodzi o inwestorów gotowych 
wspierać wybrane pomysły biznesowe. 
Wsparcie fi nansowe waha się w grani-
cach od 100 tys. do 5 mln złotych. 

W odróżnieniu od innych inwestorów 
„aniołowie biznesu” angażują nie tylko 

swoje pieniądze, ale również wiedzę, 
kontakty i doświadczenie biznesowe. 
Oferują indywidualne zaangażowanie 
w przedsięwzięcie i współpracę z au-
torami dobrych pomysłów. Poszukują 
przedsięwzięć z różnych branż o dużym 
potencjale wzrostu, w znacznym stopniu 
kierując się w ocenie projektów ich inno-
wacyjnością.

(R.)

Robot podczas prób w skawińskim basenie
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Jednym z laureatów ubiegłorocz-
nego konkursu „Młody Naukowiec 
— kreator rzeczywistości gospodar-
czej”, zorganizowanego przez Cen-
trum Transferu Technologii PK, został 
Michał Latacz, absolwent Wydziału 
Mechanicznego PK, kierunku auto-
matyka i robotyka. Uznanie jurorów 
wzbudził projekt załogowego pojazdu 
podwodnego STINGRAY, wykorzystu-
jącego falowy system napędowy. 

To kolejna nagroda tego młodego 
wynalazcy: w 2007 r. otrzymał złoty me-
dal od jury Brussels Eureka (konkursu 
odbywającego się podczas najwięk-
szych Targów Innowacji i Nowych Tech-
nologii w Europie — Brussels Innova), 
w 2008 r. został wyróżniony podczas 
Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom 
i Nagrodę Prezesa Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Mechaników 
Polskich oraz XV Giełdy Polskich Wy-
nalazków (Nagroda Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego). 

Światem przyrody interesował się od 
dziecka i ta fascynacja oraz przekona-
nie o wyższości jej rozwiązań nad wy-
nalazkami człowieka skłoniły go już na 
studiach do poszukiwania najwydajniej-
szych sposobów poruszania się w wo-
dzie. Prace nad zupełnie nowym napę-
dem prowadzi w przekonaniu, że mogą 
zrewolucjonizować transport wodny. 
Opracował znacznie efektywniejszy od 
dotychczas stosowanych, innowacyjny 
system falujących pędników — system, 
który w porównaniu ze stosowanymi dziś 
rozwiązaniami potrafi  znacząco zreduko-
wać zapotrzebowanie statku na paliwo. 

Wykorzystuje on efekt przyspieszenia 
mas wody wzdłuż kadłuba, powstający 
w wyniku ruchu układu skrzydeł napędo-
wych (płetw) o unikalnej konstrukcji.

Obecnie trwają prace nad komer-
cjalizacją wynalazku Michała Latacza. 
Delta Prototypes przygotowuje rozwią-
zania, które przeniosą projekt na rynek 
komercyjny, takie jak na przykład gama 
akcesoriów do nurkowania opartych na 
innowacyjnej technologii napędowej. 
W Delta Prototypes trwają również pra-
ce nad konstrukcją załogowego pojazdu 
podwodnego SR 1200 Stingray, który 
będzie oferować niespotykaną dotąd 
sprawność hydrodynamiczną oraz rewo-
lucyjny sposób manewrowania. Innowa-
cyjny system „Flight Assist” w połącze-
niu z układem niezależnie pracujących 
sterów umożliwi realizację koncepcji 

„podwodnego lotu”. Każdy amator moc-
nych wrażeń będzie mógł poczuć przy-
pływ adrenaliny podczas wykonywania 
efektownych, podwodnych ewolucji. 
Rozwiązania konstrukcyjne Delta Proto-
types są chronione międzynarodowym 
prawem patentowym.

Technologie napędowe rozwijane 
przez Delta Prototypes spośród obec-
nych na rynku oraz rozwijanych m.in. 
przez inne zagraniczne placówki na-
ukowo-badawcze wyróżniają się m.in.: 
bardzo niskim poziomem generowanego 
hałasu, wysoką sprawnością energe-
tyczną oraz tym, że są nieszkodliwe dla 
otaczającej fauny i fl ory wodnej.

— Na początku wszyscy traktowa-
li mnie jak typowego zapaleńca, który 
po kilku tygodniach ostygnie. Kiedy po 
dwóch latach prototyp popłynął na pub-
licznym pokazie, niejednemu opadła 
szczęka — śmieje się Michał Latacz.

Dziś wspólne prace badawczo-roz-
wojowe prowadzone są wraz z fi rmami 
Dassault Systemes (Francja), CD-adapco 
(USA) oraz Festo (Polska) — ofi cjalnymi 
partnerami Delta Prototypes i sponsora-
mi technicznymi projektu, wspierającymi 
rozwój przyszłych produktów fi rmy Mi-
chała Latacza.

Waldemar Górka
Centrum Transferu Technologii PK

Konkurs jest fi nansowany w ramach 
projektu „Młody Naukowiec — kreator 
rzeczywistości gospodarczej” fi nan-
sowanego z programu ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego „Kreator inno-
wacyjności — wsparcie innowacyjnej 
przedsiębiorczości akademickiej”.

Młody naukowiec — kreator rzeczywistości gospodarczej

Zrewolucjonizować transport wodny

Michał Latacz — absolwent Wy-
działu Mechanicznego Politechniki 
Krakowskiej, wynalazca, właściciel 
fi rmy Delta Prototypes, która łącząc 
działalność komercyjną z aktywno-
ścią naukowo-badawczą, stawia 
sobie za cel rozwój innowacyjnej 
technologii napędowej pojazdów 
wodnych (www.deltaprototypes.pl).

Michał Latacz – wynalazca, właściciel fi rmy 
Delta Prototypes
Źródło: www.deltaprototypes.pl

SR 1200 Stingray — załogowy pojazd podwodny
Źródło: www.deltaprototypes.pl
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Możliwość zapoznania się z roz-
wiązaniami technicznymi znanymi 
wcześniej wyłącznie z teorii jest dla 
studentów zawsze cennym doświad-
czeniem. Takim właśnie doświadcze-
niem dla słuchaczy specjalizacji „in-
żynieria elektryczna w transporcie” na 
kierunku „elektrotechnika” była wizy-
ta w zajezdni warszawskiego metra.

Warszawskie metro dziennie prze-
wozi średnio ponad pół miliona osób. 
W każdym z 32 jednocześnie kursują-
cych pociągów mieści się 1454 pasa-
żerów. Perony każdej z 21 stacji mają 

po 120 metrów długości (tyle samo co 
pojedynczy pociąg). Przy co drugiej 
z nich znajduje się podstacja zasila-
jąca. Tabor warszawskiego metra sta-
nowi 40 6-wagonowych składów. Tylko 
32 z nich kursują jednocześnie na linii. 
Pozostałe są poddawane przeglądom 
technicznym lub pracom serwisowym 
w zajezdni.

Studenci PK mieli okazję przyjrzeć 
się konstrukcji wszystkich użytkowanych 
rodzajów wagonów metra, funkcjonowa-
niu zajezdni oraz zobaczyć jedną z pod-
stacji zasilających linię i dyspozyturę. 

Poza aspektami technicznymi 
pracy metra studenci poznali też 
jego historię i szczegóły postępu-
jącej rozbudowy. 

W warszawskim metrze wy-
stępują dwa typy wagonów: mniej 
nowoczesne, petersburskie wa-
gony „serii 81” (w liczbie 132) 
oraz 108 nowocześniejszych 
wagonów „Metropolis” koncernu 
Alstom, których elementy zosta-
ły wyprodukowane w Hiszpanii 
i złożone w Chorzowie (wypo-
sażono je w przekształtnikowy 

Zajęcia w metrze

Studenci zobaczyli przegląd techniczny pociągu metra
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układ napędu podobny do stosowane-
go w krakowskich tramwajach model 
NGT6 – Bombardier). Jednym z cieka-
wych spostrzeżeń było to, że stosunek 
mocy do masy w pociągach metra jest 
zazwyczaj mniejszy niż w tramwajach. 
W połowie listopada 2010 r. został po-
twierdzony wynik przetargu na nowe wa-
gony. Wygrało go konsorcjum Siemensa 
i Newagu, które do 2014 r. dostarczy ich 
aż 210 (za 1,3 mld złotych). Posłużą one 
nie tylko do uruchomienia drugiej linii, 
która ostatecznie będzie miała 31 km, 
ale też do poprawy warunków eksploa-
tacji pierwszej linii.

Wizyta w warszawskim metrze mia-
ła miejsce 16 listopada. Każdy znalazł 
tu coś dla siebie. Jednych interesowała 
konstrukcja układów napędowych, inni 
zwrócili szczególną uwagę na podsta-
cję trakcyjno-energetyczną, zasilającą 
najbliższy odcinek toru, a jeszcze inni 
uważnie przyjrzeli się układom komuni-
kacji i sterowania ruchem pociągów na 
linii. Opiekunami wyjazdu byli dr Walde-
mar Zając i dr Janusz Prusak.

Adrian Kaczmarczyk

24 i 25 listopada studenci Poli-
techniki Krakowskiej i Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie uczestniczyli 
we wspólnych warsztatach z cyklu 
„NOWA PRZESTRZEŃ”. 

Tegoroczne spotkania poświęco-
no idei przystanku tramwaju wodnego 
w Krakowie. Ten rodzaj żeglugi wodnej 
jest nie tylko atrakcją turystyczną mia-
sta, w przyszłości ma stanowić alterna-
tywę dla istniejącego transportu miej-
skiego. Zamierzeniem organizatorów 
warsztatów była integracja środowi-
ska uczelni technicznej i artystycznej. 
Przedmiotem twórczych działań dwu-
dziestu sześciu osób, które tworzyły 
zespoły projektowe, stały się nietuzin-
kowe wiaty przystankowe. Koncepcje 
projektowe owych „mebli miejskich” 
zostały potraktowane nie jako odręb-
ne elementy, ale nieodłączna część 
miasta, fragmenty większej przestrzeni 
miejskiej złożonej z budynków, zieleni 
i wody. Wszystkim projektantom za-

Mebel miejski — przystanek tramwaju wodnego
leżało na tym, by design stał się cha-
rakterystycznym elementem, służącym 
identyfi kacji miasta i idei jego umeblo-
wania. Warto podkreślić również aspekt 
społeczny projektów — autorzy wpro-
wadzali do koncepcji formalnej rozwią-
zania „awaryjnych noclegów”.

Projekty zostały zaprezentowane 
w Galerii „Podest”, mieszczącej się na 
Wydziale Architektury Wnętrz, ASP przy 
ul. Humberta w Krakowie. Warsztaty 
zorganizowali: dr hab. Beata Gibała-Ka-
pecka, prof. ASP (Wydział Architektury 
Wnętrz ASP w Krakowie) oraz dr inż. 
arch. Tomasz Kapecki z Wydziału Ar-
chitektury PK. Przedsięwzięcie sfi nan-
sowano ze środków: dziekana Wydziału 
Architektury PK, Koła Naukowego Wy-
działu Architektury Wnętrz ASP w Kra-
kowie oraz z dotacji przeznaczonej na 
badania własne.

(R.)
Projekt Natalii Mazur, Sabiny Sadowskiej, Ka-
mili Sudoł, Klaudii Siwiec
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W styczniu w Galerii A1, działającej 
przy Instytucie Historii Architektury 
i Konserwacji Zabytków PK, zapre-
zentowano wystawę „Tatarów 2010”. 
Przedstawiono na niej prace rysunko-
we, malarskie, plakaty oraz inwentary-
zacje architektoniczne wykonane przez 
studentów Wydziału Architektury Po-
litechniki Krakowskiej oraz Wydziału 
Architektury Narodowego Techniczne-
go Uniwersytetu Nafty i Gazu w Iwano-
-Frankiwsku (Stanisławów) na Ukrainie.

Efekt wspólnej pracy studentów polskich i ukraińskich

Wystawa „Tatarów 2010”
Wystawa jest efektem wspólne-

go polsko-ukraińskiego studenckiego 
obozu naukowo-dydaktycznego, który 
odbył się w lipcu 2010 r. w miejscowo-
ści Tatarów na Huculszczyźnie. Wzięło 
w nim udział 30 studentów z Krakowa 
pod opieką merytoryczną dr. inż. arch. 
Jacka Czubińskiego (Instytut Historii 
Architektury i Konserwacji Zabytków 
PK) oraz 12 ukraińskich studentów, 
których opiekunkami były doc. arch. 
Larysa Poliszczuk i doc. arch. Zorjana 

Lukomska (Katedra Projektowania Ar-
chitektonicznego NIFUT). Współpraca 
realizowana jest na mocy porozumie-
nia podpisanego pomiędzy Politech-
niką Krakowską oraz Uniwersytetem 
w Iwano-Frankiwsku.

Na wystawie, w której otwarciu 
uczestniczyła ponaddwudziestooso-
bowa grupa studentów i pracowników 
z uczelni ukraińskiej, przedstawiono 
wybrane prace studenckie — inwentary-
zacje architektoniczne budynków histo-
rycznych oraz szkice i rysunki odręczne 
ukazujące obiektywnie stan zachowania 
obiektów zabytkowych. Pokazano także 
plakaty i prace malarskie. Stanowią one 
próbę swoistej syntezy artystycznej miej-
sca i zastanych motywów, wypływającą 
z indywidualnych doświadczeń autorów, 
jak również będącą wynikiem osobistej 
refl eksji, która bierze się z bardzo su-
biektywnego spojrzenia na krajobraz, 
architekturę, sposób życia i obyczaje 
mieszkańców.

(R.)

W grudniu ubiegłego roku nastąpi-
ła zmiana na stanowisku przewodni-
czącego Uczelnianej Rady Samorządu 
Doktorantów Politechniki Krakowskiej. 
Ustępującego z funkcji Marka Szlachtę 
zastąpił Dawid Marcinek.

Nowy przewodniczący, mimo krót-
kiego stażu jako doktorant, ma całkiem 
spory dorobek w pracy samorządowej. 
Studia III stopnia na Wydziale Mecha-
nicznym PK rozpoczął w październiku 
2009 r., a już dwa miesiące później zo-
stał przewodniczącym rady wydziałowej 
SD. Wraz z końcem kadencji Uczelniana 
Rada SD wydelegowała go do reprezen-
towania PK w Porozumieniu Doktorantów 
Uczelni Technicznych. Podczas zjazdu 
Porozumienia we Wrocławiu w listopa-
dzie 2010 r. został wybrany na sekretarza 
nowego zarządu, a tym samym stał się 
członkiem tworzonej obecnie Komisji ds. 
Uczelni Technicznych w ramach Krajowej 
Reprezentacji Doktorantów. 

Samorząd Doktorantów PK ma nowego przewodniczącego

Dawid Marcinek urodził się w 1984 r. 
w Rzeszowie i wychowywał w pobliskim 
Sędziszowie Małopolskim. W liceum inte-
resował się naukami ścisłymi (uczestniczył 
w olimpiadach matematycznych), ale po 
maturze wstąpił do… franciszkańskiego 

zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. 
Odbył roczny postulat. Powrócił jednak 
do swego dawnego marzenia o studiach 
technicznych w Krakowie. Wybrał Poli-
technikę Krakowską. Tu uzyskał moż-
liwość odbycia stażu w ośrodku CERN 
pod Genewą, gdzie miał okazję przepro-
wadzić badania nad zjawiskami w tem-
peraturach kriogenicznych podczas te-
stów wytrzymałościowych. Na ten temat 
napisał po angielsku pracę magisterską 
pod kierunkiem prof. Błażeja Skoczenia. 
Obecnie kontynuuje badania kriogenicz-
ne w CERN prowadzone w celu przygo-
towania pracy doktorskiej. 

Poza naukowymi przejawia też inne 
uzdolnienia. W tańcach towarzyskich 
uzyskał klasę E, śpiewał w polskim chó-
rze papieskim. Lubi sport — sztuki walki 
(ma żółtą szarfę Choy Lee Fut Kung Fu) 
oraz wspinaczkę skałkową.

(R.)
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Ponieważ pierwsze miesiące roku 
kalendarzowego to dla młodzieży klas 
maturalnych czas podejmowania osta-
tecznych decyzji co do wyboru studiów 
wyższych, nasza uczelnia zorganizo-
wała 27 stycznia dzień otwarty. Rzeczy-
wistość przeszła wszelkie oczekiwania. 
Tak wielu uczniów szkół średnich zain-
teresowanych studiami na Politechni-
ce Krakowskiej jeszcze chyba przy ul. 
Warszawskiej nie widziano.

Na Politechnikę przyszły tłumy mło-
dych ludzi (co widać na zdjęciach na III 
stronie okładki). Z trudem mieścili się oni 
w salach pawilonów „Kotłownia” i „Gil”, 
gdzie odbywały się prezentacje. Oka-
zało się, że strach przed przedmiotami 

Na uczniów czekały wykłady i... gadżety

Olbrzymie zainteresowanie ofertą PK

ścisłymi wcale nie jest tak wielki, jak się 
zwykło uważać. 

Uczniowie szkół średnich mieli oka-
zję zapoznać się z całą uczelnią, jak 
i poszczególnymi wydziałami. Przygoto-
wano też popularne wykłady. O wyzwa-
niach budownictwa drogowego mówił 
dr hab. inż. Stanisław Gaca, prof. PK, 
a zagadkowy świat ciekłych kryształów 
przedstawił dr hab. Wojciech Otowski, 
prof. PK. Wydziały oferowały materiały 
informacyjne, a także kusiły potencjal-
nych kandydatów drobnymi gadżetami.

Podobno niż demografi czny zapukał 
do drzwi szkół wyższych, ale na PK go 
jakoś nie widać.

(ps)

Niespodziankę dla mieszkańców 
Krakowa przygotowała Katedra Sy-
stemów Komunikacyjnych PK, or-
ganizując 10 grudnia ubiegłego roku 
akcję promującą w mieście komuni-
kację zbiorową. Tego dnia przez kilka 
godzin kursował specjalny tramwaj 
linii dziewiętnaście, z którego można 
było skorzystać bezpłatnie, a w trak-
cie przejazdu otrzymać nawet drobny 
prezent.

Politechnika Krakowska jest uczest-
nikiem międzynarodowego projektu 
TraCit, współfi nansowanego ze środków 

Tramwajem zdrowiej

Unii Europejskiej. Celem 
projektu jest propagowanie 
najlepszych działań, które 
służą redukcji emisji dwu-
tlenku węgla w transporcie. 
Chodzi o ograniczanie uży-
wania samochodów osobo-
wych na rzecz korzystania 
z transportu zbiorowego, 
a także stosowanie paliw 
alternatywnych zamiast tra-
dycyjnych kopalnych.

Stosowanie tych roz-
wiązań sprzyja popra-
wie jakości środowiska 
i warunków życia, przyczyniając się 
w ten sposób do podnoszenia po-
ziomu zdrowotności mieszkańców. 
Pozwala także ograniczać koszty 
transportu, podnosić efektywność 
wykorzystania zasobów, wspiera 
wzrost gospodarczy i zrównoważo-
ny rozwój ośrodków miejskich. Ko-
ordynatorem projektu jest Uniwersy-
tet w Portsmouth w Anglii.

Dziewiętnastka kursująca między 
Borkiem Fałęckim a Krowodrzą Górką 
(przez Łagiewniki, most Grunwaldzki 
i obok kampusu PK przy ul. Warszaw-
skiej) została oklejona plakatami za-
wierającymi informacje na temat emisji 

dwutlenku węgla przez różne środki trans-
portu, ze szczególnym uwzględnieniem 
szkodliwości używania samochodów 
osobowych. Można było na nich znaleźć 
też informacje, jak każdy z mieszkańców 
może przyczynić się do redukcji dwutlen-
ku węgla emitowanego przez środki trans-
portu. Pasażerowie dostawali kalendarze, 
słodkości i balony z logo projektu i naszej 
uczelni. Zwycięzcy specjalnego konkursu 
wiedzy o emisji dwutlenku węgla w trans-
porcie otrzymali albumy poświęcone ko-
munikacji tramwajowej. W akcji wzięło 
udział około 450 osób.

(R.)
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„Nasza” dziewiętnastka na trasie

Na pasażerów czekały niespodzianki
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Krakowianie mają jeszcze w pa-
mięci huczne obchody 750-lecia loka-
cji miasta w 2007 r. Jednym z ważniej-
szych, choć może nie tak głośnych 
jak inne, wydarzeń tego roku była mię-
dzynarodowa konferencja na temat 
wspólnego dziedzictwa dwóch miast 
partnerskich — Krakowa i Florencji. 
Bogaty dorobek tego przedsięwzię-
cia doczekał się ostatnio utrwalenia 
w formie publikacji książkowej.

Konferencja była dość nietypowa, 
bowiem podzielono ją na dwie sesje, 
z których pierwsza odbyła się w dniach 
21–22 września 2007 r. w Krakowie, 
druga zaś została zorganizowana 25–27 
listopada 2007 r. we Florencji. Temat 
krakowskiego spotkania brzmiał „Mia-
sto historyczne i jego architektura”, zaś 
spotkania fl orenckiego — „Miasto histo-
ryczne i jego rozwój przestrzenny”.

Już same tytuły obu sesji wskazu-
ją, że uczestnicy interesowali się głów-
nie zagadnieniami architektonicznymi 
i urbanistycznymi (choć nie tylko o nich 
mówiono). Nic więc dziwnego, że duży 
wkład w konferencję mieli przedstawicie-
le Wydziału Architektury Politechniki Kra-
kowskiej, a szczególnie Instytutu Historii 
Architektury i Konserwacji Zabytków. On 
też, wspólnie ze Stowarzyszeniem Kon-
serwatorów Polskich i Uniwersytetem 
Florencji, wydał zbiór materiałów będący 
pokłosiem spotkania.

Książka, której 
promocja odbyła się 
29 listopada w kra-
kowskim klubie „Pod 
Gruszką”, zawiera 32 
referaty omawiające 
różne zagadnienia 
rozwoju historyczne-
go każdego z miast, 
ich wzajemne rela-
cje, jak i związane 
z tematem rozważa-
nia ogólniejszej natu-
ry. W sumie czytelnik 
otrzymuje ogromne 
bogactwo informacji, 
analiz, komentarzy, 
opinii i przemyśleń. Każdy znajdzie tu 
z pewnością coś dla siebie.

Książka pozwala istotnie pogłębić 
naszą wiedzę o Florencji, a szczególnie 
o problemach związanych z jej dziedzic-
twem historii. Momentami lektura może 
prowadzić do ciekawych porównań, jak 
w przypadku średniowiecznych, obron-
nych murów miejskich, wyburzonych we 
włoskim mieście podobnie jak w Kra-
kowie w XIX w. Z tą jednak różnicą, że 
u nas powstał na ich miejscu pas Plant, 
a fl orentyńczycy odzyskane tereny prze-
znaczyli na szerokie aleje i place.

Bardzo starannie przygotowany 
tom jest — co ważne — trójjęzyczny. 
Wszystkie teksty są po polsku, włosku 
i angielsku (co w konsekwencji daje 
grubą księgę). Dzięki temu łatwiej bę-
dzie skorzystać z tego zbioru tak Pola-
kom, interesującym się Florencją, jak 
i Włochom, chcącym dowiedzieć się 
czegoś o Krakowie, o przedstawicie-
lach innych nacji już nie wspominając. 
A jest o czym poczytać. Nawet niejeden 
zagorzały krakus znajdzie sporo cieka-
wych rzeczy o swoim mieście. Autorami 
są bowiem świetni specjaliści w swoich 
dziedzinach.

Książkę poprzedza wprowadzenie 
pióra Andrzeja Kadłuczki, „Słowo wstęp-
ne” prezydenta Krakowa Jacka Maj-
chrowskiego, wypowiedź Tomasza Merty 
— podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
i generalnego konserwatora zabytków, 
który zginął w kwietniu ubiegłego roku 
w katastrofi e lotniczej pod Smoleńskiem 

— oraz kilka wypowiedzi wprowadzają-
cych przedstawicieli strony włoskiej. 

Można ten zbiór referatów czytać na 
różne sposoby, wybierając do lektury 
teksty według odmiennych kluczy. Moż-
na koncentrować się na kwestiach badań 
i ochrony dziedzictwa historycznego, 
współczesnej ingerencji w historyczny 
krajobraz urbanistyczny lub zagadnie-
niach stricte konserwatorskich. Można 
wybrać wyłącznie wątki fl orenckie lub 
wyłącznie wątki krakowskie, albo — 
zgodnie z duchem konferencji — poszu-
kać zjawisk łączących oba miasta (np. 
z artykułu Zbigniewa Jana Białkiewicza 
dowiemy się, że budynek Starego Teatru 
bezpośrednio nawiązuje swoją formą do 
pałaców fl orenckiego quattrocenta. 

Liczący prawie 900 stron tom stanowi 
cenne kompendium wiedzy o Krakowie 
i Florencji. Współtworzący go w dużym 
stopniu specjaliści z Politechniki Krakow-
skiej mieliby skądinąd prawo zauważyć, że 
nasza uczelnia swoją główną siedzibę ma 
w Krakowie i… we Florencji! Tak bowiem 
w dawnych wiekach zwał się Kleparz — 
dziś część Krakowa, niegdyś samodzielne 
miasto — wywodzący ową historyczną na-
zwę od kościoła św. Floriana.

Lesław Peters

„Florencja i Kraków. Miasta partnerskie 
w Europie — wspólne dziedzictwo kultu-
ry”, pod red. naukową: Jerzego Jasieńki, 
Andrzeja Kadłuczki, Emmy Mandelli, To-
warzystwo Autorów i Wydawców Prac Na-
ukowych UNIVERSITAS, Kraków 2010.

Pokłosie wielkiego jubileuszu

Kraków i Florencja
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Promocja książki w klubie „Pod Gruszką”. Mówi Andrzej Kadłuczka
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Nowości Wydawnictwa PK

KSIĄŻKA NAUKOWA
Jacek Schnotale, „Transkrytyczne obiegi lewobieżne ziębiarek i pomp ciepła do zastosowań w inżynie-
rii środowiska z CO2 jako naturalnym czynnikiem ziębniczym”, Kraków 2010, s. 112
W książce tej, mającej charakter opracowania monografi cznego, sformułowano i opisano modele matema-
tyczne podstaw realizacji transkrytycznych i nadkrytycznych obiegów lewobieżnych, mogących znaleźć zasto-
sowanie w ziębiarkach i pompach ciepła. Zastosowanie zaproponowanych modeli i proponowanej metodyki 
umożliwi poprawę warunków, odpowiadających potrzebom racjonalnego użytkowania energii. Można je także 
wykorzystać w zagadnieniach optymalizacyjnych, uwzględniających kompromis między wydatkami inwesty-
cyjnymi a wydatkami na energię dostarczaną w trakcie eksploatacji. Opisane modele mogą pomóc w racjona-
lizacji gospodarki: w oziębianiu instalacjami ziębniczymi (ziębiarkami) i ogrzewaniu za pomocą pomp ciepła, 
a także w systemach ziębiąco-grzewczych.

Rafał Palej, „Zagadnienie własne macierzy w teorii drgań”, Kraków 2010, s. 200
W książce pokazano bogactwo sformułowań zagadnienia własnego macierzy w teorii drgań układów dyskret-
nych oraz omówiono ich podobieństwa i różnice. Omówiono również własności wartości i wektorów własnych, 
sposoby lokalizacji wartości własnych, a także metody rozwiązywania zagadnienia własnego macierzy. Na 
koniec wyprowadzono analityczne wzory na wartości i wektory własne kilku typów macierzy o dowolnie dużych 
rozmiarach.

Barbara Budziło, „Niezawodność wybranych systemów zaopatrzenia w wodę w południowej Polsce”, 
Kraków 2010, s. 298
Tematyka tej pracy dotyczy niezawodności funkcjonowania piętnastu wybranych systemów zaopatrzenia w wo-
dę, zlokalizowanych na obszarze południowej Polski. Obiektami badań były systemy zasilane z ujęć wody 
powierzchniowej, zaopatrujące w wodę skupiska od 7 tys. do 50 tys. odbiorców. W książce autorka podjęła 
się oceny funkcjonowania wybranych systemów zaopatrzenia w wodę, opierając się na teorii niezawodności. 
Publikacja przeznaczona jest dla osób prowadzących badania naukowe, ale może też być wykorzystana przez 
tych, którzy projektują lub modernizują systemy zaopatrzenia w wodę.

CZASOPISMO TECHNICZNE
„Czasopismo Techniczne” z. 7/2010, seria Mechanika, z. 1-M/2009, s. 212
W zeszycie zamieszczono wybrane artykuły, będące pokłosiem Konferencji „Przekładnie zębate 2010”, zorga-
nizowanej pod przewodnictwem prof. J. Rysia. Tematyka zeszytu obejmuje zagadnienia związane z napędami 
zębatymi w zakresie: materiałów, projektowania, wytwarzania, pomiarów i eksploatacji. Ważniejsze kwestie po-
ruszone w tomie dotyczą nowych materiałów, ich własności oraz technologii wykonania elementów, układów ło-
żyskowania, tendencji obliczeniowych w aspekcie norm, nowych technologii produkcji kół zębatych, problematyki 
dynamiki przekładni zębatych, a także nowatorskich konstrukcji i ich zastosowania w praktyce inżynierskiej.

„Czasopismo Techniczne” z. 11/2010, seria Budownictwo, z. 3-B/2009, s. 182
Tom jest efektem Sympozjum „Wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle”, organizowanego przez In-
stytut Mechaniki Budowli przy współudziale Komisji Budownictwa Oddziału PAN oraz Polskiej Grupy Inżynierii 
Sejsmicznej i Parasejsmicznej. Redakcji naukowej podjął się prof. Janusz Kawecki. W książce zamieszczono 
17 artykułów, traktujących głównie o planowaniu i przygotowywaniu inwestycji budowlanych, analizie ryzyka 
inwestycyjnego oraz zarządzaniu i kontrolowaniu realizacji inwestycji.
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Innowacja — według defi nicji 
OECD — to nowy, ulepszony produkt, 
proces lub usługa wprowadzona do 
programu produkcyjnego podmiotu 
gospodarczego lub branży. Innowacje 
wnoszą wkład w rozwój cywilizacyjny 
i gospodarczy, poprawiają konku-
rencyjność, zmniejszają negatywne 
oddziaływanie procesu i produktu 
na zdrowie i środowisko. Zwiększa-
ją też bezpieczeństwo w produkcji 
i stosowaniu produktów, zmniejszają 
energochłonność procesów i emisję 
gazów cieplarnianych, umożliwiają 
lepsze wykorzystanie surowców. Bar-
dzo często innowacje z jednej branży 
inicjują rozwój innych branż.

Rachunek kosztów
Ważną rolę w procesie wdrażania inno-

wacji odgrywa rachunek kosztów projektu 
innowacyjnego. Ponoszone koszty (input) 
przeznaczane są na prace badawczo-roz-
wojowe, publikacje, ochronę patentową, 
analizę marketingową, badania przedkon-
kurencyjne i przemysłowe, projekt pro-
cesowy i techniczny oraz dopuszczenie 
produktu do obrotu handlowego. Należą 
też do nich koszty związane z inwestycją. 
Poniesione wydatki powinny się zwrócić 
(output) w postaci zysku ze sprzedaży 
nowego produktu, efektów związanych 
z oszczędnościami surowcowymi i ener-
getycznymi, obniżenia opłat emisyjnych, 
a także opłat ze sprzedaży licencji.

Efektywność działalności innowa-
cyjnej mierzona jest tzw. innovation in-
dicators, uwzględniającymi następujące 
wskaźniki: innovation intensity (udział 
innowacyjnych produktów w sprzedaży 
podmiotu gospodarczego), environ-
mental criteria (odpady, emisja gazów, 
ścieki), social criteria (bezpieczeństwo 
produktowe i procesowe), energy in-
tensity (efektywność energetyczna), raw 
material effi cency (wydajność). Ważnym 
wskaźnikiem efektywności innowacji 
są wpływy ze sprzedaży licencji. We-
dług danych z przemysłu europejskiego 
1 euro wydane na prace badawczo-roz-
wojowe zwraca się w wysokości 0,23 

euro ze sprzedaży tylko jednej licencji. 
Naturalnie podstawowy zysk z wdroże-
nia nowego produktu, procesu lub usługi 
innowacyjnej powstaje w wyniku sprze-
daży produktu, a jego wielkość zależy od 
specyfi ki branży i sytuacji rynkowej.

Od badania do wdrożenia
Cykl badawczo-rozwojowy, stanowiący 

podstawę wdrażania innowacji, bazuje na 
wynikach badań podstawowych (scientifi c 
research), weryfi kowanych w badaniach 
stosowanych (research and development), 
a także w badaniach przedkonkurencyj-
nych i przemysłowych. Finalnym efektem 
cyklu badawczo-rozwojowego są prace 
rozwojowe, uwzględniające rozwój cyklu 
inwestycyjnego oraz dopuszczenie pro-
duktu do obrotu handlowego. W każdej 
dziedzinie zakres badań podstawowych 
i rozwojowych ma swoją specyfi kę. Przy-
kładowo w naukach chemicznych przed-
miotem badań podstawowych jest ponad 
6 mln związków chemicznych, natomiast 
w przypadku technologii chemicznej, dzie-
dziny badań stosowanych, szczegółowe 
badania obejmują tylko 100 tys. związków, 
które są przedmiotem zainteresowania 
branży chemicznej i farmaceutycznej.

Wdrożenie innowacji jest uzależnio-
ne od wielu warunków, w tym: 
— dojrzałej oferty technologicznej z pla-

cówek badawczych;
— ochrony własności przemysłowej;
— regulacji prawnych procesu wdraża-

nia innowacji;
— uwarunkowań ekonomicznych, w tym 

zasad pomocy publicznej;
— organizacji procesu innowacyjnego 

(np. warunków dopuszczenia pro-
duktu na rynek).
Oferta innowacyjna — oferta wdro-

żenia nowego produktu, nowego pro-
cesu, nowej usługi bądź modernizowa-
nych rozwiązań — zależy od poziomu 
fi nansowania fazy B+R ze środków bu-
dżetowych, zleceń z gospodarki oraz 
unijnych środków strukturalnych, orga-
nizacji badań naukowych, potencjału 
kadrowego i infrastruktury badawczej, 
relacji między badaniami podstawowymi 

i stosowanymi, motywacją i mobilnością 
kadr naukowych. Zależy też od udziału 
pracowników naukowych w programach 
międzynarodowych. 

Niewłaściwa proporcja
Efektywność wdrażania innowacji 

w bardzo dużym stopniu zależy od udzia-
łu fi nansowania bezpośredniego, a więc 
ze środków podmiotów gospodarczych, 
w mniejszym stopniu — od zaangażo-
wania środków publicznych, Niestety, 
w Polsce ta proporcja jest niewłaściwa, 
bardzo odbiegająca od sytuacji w Unii 
Europejskiej. Udział tych dwóch form fi -
nansowania nauki w Polsce i Unii Euro-
pejskiej ilustruje tabela 1.

Zadania badań naukowych 
w budowie innowacyjnej gospodarki
Część III: Rola badań naukowych w procesie wdrażania rozwiązań innowacyjnych

Tabela 1. 
Udział podstawowych form 
fi nansowania nauki w Polsce i UE

Finansowanie 
z budżetu

Finansowanie 
ze środków podmiotów 

gospodarczych

Polska 57,45% 34%

UE 34% 57,3%

Skromne fi nansowanie badań na-
ukowych przez duże krajowe organizacje 
gospodarcze wynika w dużym stopniu 
z kosztów transformacji naszego systemu 
gospodarczego i ważniejszych, doraźnych 
priorytetów wynikających z tego procesu.

Według danych Eurostatu (2009) li-
sta rankingowa krajowych sponsorów 
badań naukowych przedstawia się na-
stępująco (liczby oznaczają mln euro 
wydane w ciągu roku):

BRE Bank 22,91
Telekomunikacja Polska 16,69
Netia 9,25
Orlen 4,82
Bank BHP 2,85
Sygnity 1,85
TVN 1,44
Grupa Kęty 1,32
KGHM 1,20
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Finansowanie badań przez krajowe 
podmioty gospodarcze jest wyjątkowo 
niskie. W UE fi rmy chemiczne na fi nan-
sowanie prac B+R rocznie wydają ponad 
7 mld euro. W Polsce na naukę wydaje 
się z budżetu 1 mld euro, a ze środków 
podmiotów gospodarczych zaledwie 
około 500 mln euro. W UE na badania 
naukowe, będące podstawą wdrożeń 
innowacyjnych, w ciągu roku fi rmy prze-
znaczają około 100 mld euro. Poziom fi -
nansowania badań w różnych branżach 
przedstawiono w tabeli 2.

Mimo zobowiązań wynikających z pod-
pisania przez nasz kraj traktatu lizbońskie-
go nakłady na naukę z budżetu państwa 
nie uległy zwiększeniu, o czym świadczą 
poniższe dane z ostatniej dekady: 

Rok mln zł

2001 3 302

2002 2 661

2003 2 745

2004 2 892

2005 2 992

2006 3 342

2007 3 682

2008 3 810

2009 4 510

Nominalnie w 2001 i 2006 r. naukę 
fi nansowano na tym samym poziomie 
(odpowiednio: 3302 mln i 3342 mln zł). 
Biorąc jednak pod uwagę infl ację, moż-
na stwierdzić, że fi nansowanie w 2006 r. 
było znacznie niższe (co najmniej o 30 

proc.). Uwzględniając infl ację w ostatniej 
dekadzie, fi nansowanie nauki w 2009 r. 
było w rzeczywistości równoważne fi -
nansowaniu w roku 2001.

Według zapisu w rozdziale 730 
(„Nauka”) budżetu państwa na bada-
nia naukowe prowadzone w 920 pod-
stawowych jednostkach naukowych, 
w szkołach wyższych, instytutach PAN 
i jednostkach badawczo-rozwojowych 
przeznaczono kwotę 4 551 177 zł. Środ-
ki te rozdzielono na cele, które zostały 
wyszczególnione w tabeli 3. 

Wyjątkowo ważną rolę w opraco-
waniu podstaw naukowych procesów 
innowacyjnych mają projekty badawcze 
ustanawiane w trybie konkursowym. 
Liczby projektów uzyskanych w roku 
2009 przez środowisko naukowe przed-
stawia tabela 4.

Z przedstawionego zestawienia wy-
nika, że co najmniej 600 projektów fi nan-
sowanych ze środków publicznych, to 
badania ukierunkowane na zastosowania 
praktyczne, przy czym wiele zadań w ra-
mach dotacji statutowej, a także w ramach 
projektów badawczych wykonywanych 
w jednostkach badawczo-rozwojowych 
ma charakter zadań rozwojowych.

Formy fi nansowania zadań badaw-
czo-rozwojowych w ciągu ostatnich 
dwóch dekad ulegały modyfi kacjom, wy-
nikającym z zapisów ustawy o Komitecie 
Badań Naukowych z 1991 r. i ustawy 

o zasadach fi nansowania nauki z 2004 
r. Po roku 2007 nastąpiły istotne zmia-
ny, polegające na uruchomieniu unijne-
go strumienia środków strukturalnych 
w formie programów operacyjnych. Od 
1 października 2010 r. organizacja i fi -
nansowanie badań naukowych ukierun-
kowanych na zastosowania praktyczne 
zostały przekazane do Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju.

Miliardy zarobione 
na wdrożeniach

Dwie dekady funkcjonowania sy-
stemu fi nansowania badań — systemu 
tworzonego z segmentu dotacji statu-
towej oraz projektów przyznawanych 
w drodze konkursowej — pozwalają 
na sformułowanie opinii dotyczącej 
efektywności poszczególnych form 
fi nansowania. Szczególnie wysoką 

Tabela 3. 
Rozdział środków z budżetu państwa na badania naukowe (w tys. złotych)

Działalność statutowa 2 493 945

Projekty badawcze 1 059 153

 w tym:

 w naukach przyrodniczych    276 270

 w naukach technicznych    650 872

 w naukach humanistycznych    132 173  

Działalność wspomagająca badania      71 243

Tabela 2.
Poziom fi nansowania badań w UE 
w różnych branżach. (Źródło: CEFIC 
2008)

Motoryzacja 21%

Leki 16%

Telekomunikacja 12%

Maszyny 10%

Transport 9%

Chemikalia 8%

Aparatura medyczna 6%

Sprzęt biurowy 4%

Sprzęt AGD 4%

Żywność 2%

Tworzywa sztuczne 2%

Metalurgia 2%

Hotelarstwo 1%

Inne 4%
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efektywność wykazują projekty celowe, 
od początku istnienia Komitetu Badań 
Naukowych realizowane w zmieniają-
cych się warunkach prawnych dotyczą-
cych konkurencyjności oraz dopusz-
czalności pomocy publicznej. Istotą 
tych projektów było pokrycie ze środków 
publicznych do 70 proc. kosztów prac 
badawczo-rozwojowych (w większości 
projektów nie przekraczano udziału 
50 proc.). Według Ministerstwa Gos-
podarki projekty celowe są uznawane 
(w opublikowanej „Koncepcji horyzon-
talnej polityki przemysłowej w Polsce”) 
za najbardziej efektywną formę fi nan-
sowania w ramach dostępnych instru-
mentów wsparcia. Od powstania KBN 
zrealizowano ponad 2,5 tys. projektów 
celowych, będących podstawą około 
2 tys. innowacyjnych wdrożeń.

Analiza zrealizowanych w latach 
2002–2004 projektów celowych (675), 
których efektywność oceniano w ciągu 
3 lat po zakończeniu, wykazała, że pro-
jekty te zostały wdrożone, a wartość 
sprzedaży nowych produktów w pierw-
szym roku wyniosła 3 265 mln zł. W ra-
mach tych projektów utworzono 1044 
nowe miejsca pracy typu high-tech, opa-
tentowano 146 wynalazków, stworzono 
podstawy do uruchomienia nowatorskich 
produkcji, a nawet branż. Stosunek war-
tości sprzedaży (3265 mld zł) do ponie-
sionych nakładów na badania (292,732 
mln zł) wynosi 11,15, co świadczy o bar-
dzo dużej efektywności ekonomicznej. 
Głównymi realizatorami prac badaw-
czych wdrażanych w gospodarce były 
jednostki badawczo-rozwojowe oraz 
uczelnie techniczne. 

Projekty celowe zrealizowano 
w wielu dziedzinach: w przemyśle wy-
twórczym, energetyce, rolnictwie, 
ochronie środowiska i służbie zdrowia. 
Ciekawym przykładem wdrożeń inno-
wacji w formie projektów celowych są 
nowe produkty, np.: 

— insulina ludzka (Bioton SA),
— nowa generacja leków na bazie re-

kombinowanych białek (Bioton SA),
— biometryczny terminal linii papilarnych 

(Instytut Maszyn Matematycznych),
— wielofunkcyjny inkubator dla nowo-

rodków (Famed SA),
— odlewy głowic modułów silników wy-

sokoprężnych wielkiej mocy (PZL 
Rzeszów),

— magnetyczne miękkie rdzenie (Insty-
tut Metali Nieżelaznych),

— ultraszybkie wyłączniki próżniowe 
(Woltanka),

— nadkrytyczna ekstrakcja szyszek 
chmielowych dla przemysłu piwo-
warskiego (INSz Puławy),

— kompaktowane nawozy wieloskładni-
kowe (Lubena Luboń).
Politechnika Krakowska im. Tade-

usza Kościuszki ma również znaczący 
udział we wdrażaniu rozwiązań innowa-
cyjnych w formie projektów celowych. 
Wśród wielu ważnych wdrożeń można 
wymienić: 
• nowe konstrukcje i technologie wy-

konania obrabiarek sterowanych 
numerycznie, wdrożone w AFM An-
drychów ZIW Barosz Gwiner (prace 
badawcze wykonał Wydział Mecha-
niczny — efekty wdrożeniowe 250 
mln zł),

• lokomotywę spalinową 6 Dg, wdro-
żoną w fi rmie NEWAG (prace ba-
dawcze wykonał Instytut Pojazdów 
Szynowych — efekty wdrożeniowe 
58 mln zł),

• innowacyjną technologię impregnatu 
chromowego wdrożoną w ZCH Alwer-
nia SA (prace badawcze wykonał Wy-
dział Inżynierii i Technologii Chemicz-
nej — efekty wdrożeniowe 29 mln zł).

Przedsiębiorstwa mało 
innowacyjne 

Badania naukowe, które stanowią 
podstawę wdrażania innowacji, prowa-
dzone są w różnych formach i korzystają 
z różnych źródeł fi nansowania. W dwóch 
ostatnich dekadach dominującymi for-
mami wdrażania innowacji były: projekty 
celowe, zlecenia bezpośrednie podmio-
tów gospodarczych, projekty rozwojowe, 
projekty zamawiane przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, resorto-
we projekty kluczowe, projekty między-
narodowe dofi nansowane przez MNiSW. 
W ostatnich latach wiele innowacji 
wdrożono w ramach projektu Inicjaty-
wa Technologiczna IniTech, a od 2007 
r. w ramach Programu Operacyjnego 
„Innowacyjna Gospodarka” oraz regio-
nalnych programów operacyjnych fi nan-
sowanych z unijnych środków struktural-
nych. Nową szansą dla innowacji będą 
projekty strategiczne. Pierwszy tego 
typu projekt dotyczący zaawansowanych 
technologii energetycznych i chemicznej 
przeróbki węgla jest realizowany przez 
duże interdyscyplinarne konsorcjum fi -
nansowane ze środków Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju.

Nakłady na badania naukowe w Pol-
sce mają stosunkowo mały udział w ogól-
nych kosztach wdrażanych innowacji 
— według danych GUS w roku 2009 wy-
nosiły 25,367 mld zł. Koszty te były skła-
dową wydatków podanych w tabeli 5.

Tabela 4. 
Projekty ustanowione w trybie konkursowym, uzyskane przez środowisko 
naukowe

Projekty badawcze 3000 (złożono 10 000)

Projekty rozwojowe 200 (złożono 600)

Projekty celowe 88 (złożono 163)

Projekty specjalne 110 (złożono 110) 

Projekty w ramach Inicjatywy Technologicznej II (NCBR) 65 (złożono 80)

Projekty celowe dla małych i średnich przedsiębiorstw (przyznawane 
przez NOT)

100 (złożono 150)

Tabela 5. 
Udział w kosztach wdrażania innowacji w Polsce w 2009 r. (w mln złotych)

Nakłady na badania naukowe 2 068,9

Zakup technologii 257,7

Zakup oprogramowania 389,7

Koszty zakupu terenów i obiektów 6 956,9

 w tym z importu 5 745,0

Szkolenia 234,0

Marketing 625,0

→
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Wdrażanie innowacji ma miejsce 
w stosunkowo małej liczbie podmiotów 
gospodarczych, bo w co piątym przed-
siębiorstwie. Jeszcze mniejsza liczba 
podmiotów prowadzi lub zleca wykona-
nie badań naukowych. Na 2 mln podmio-
tów gospodarczych tylko w 480 prowa-
dzone są lub zlecane badania naukowe, 
których średni koszt w małym przedsię-
biorstwie wynosi 4 tys. zł przy nakładach 
innowacyjnych 0,43 mln zł, w średnim 
przedsiębiorstwie — 32 tys. zł (innowa-
cje — 2,41 mln zł) i dużym — 694 tys. 
zł (innowacje — 21,95 mln zł). Sytuacja 
znacznie się teraz poprawi dzięki dota-
cjom strukturalnym z programów opera-
cyjnych.

Henryk Górecki 

Autor jest profesorem na Politechni-
ce Wrocławskiej. Tekst stanowi trzecią 
część wykładu, który prof. Henryk Gó-
recki wygłosił podczas inauguracji roku 
akademickiego 2010/2011 na Politechni-
ce Krakowskiej. Część czwartą, ostatnią, 
opublikujemy w następnym numerze. 
Śródtytuły pochodzą od redakcji.

Zapoznając się, w ramach obo-
wiązków nauczyciela akademickiego, 
z aktualnie obowiązującymi przepisa-
mi „Regulaminu studiów wyższych 
na Politechnice Krakowskiej im. Ta-
deusza Kościuszki”, stwierdziłem, 
że egzamin to pojęcie nieco tajemni-
cze, pełniące formalnie ważną funk-
cję (sesja egzaminacyjna, egzamin 
poprawkowy, egzamin komisyjny), 
a faktycznie nieco zdeprecjonowane 
przez postawienie go niemal na równi 
z innymi formami zaliczania. Sądzę, 
że ten dualizm wymaga rozwiąza-
nia nie tylko z powodów logicznych, 
ale także z powodu wymogów coraz 
większej precyzji, stawianych regula-
cjom prawnym.

Egzamin jaki jest, każdy wie?
„Regulamin studiów wyższych na Po-

litechnice Krakowskiej im. Tadeusza Koś-
ciuszki” uchwalony przez Senat PK 26 
marca 2010 r., ważny od 1 października 
2010 r., nie defi niuje pojęcia „egzamin”. 
„Egzamin” stanowi ofi cjalny rodzaj zajęć 
— pkt 8. par. 7. „Regulaminu...” wymaga, 
aby rozkład zajęć był „uzupełniony wy-
kazem obowiązujących w danym seme-
strze przedmiotów, egzaminów, praktyk 
oraz innych zajęć wynikających z planu 
studiów”. I że jest to ważny rodzaj zajęć 
— świadczy o tym pkt 14. par. 8.: „Liczba 
przedmiotów objętych egzaminami w jed-
nym semestrze nie powinna być większa 
niż cztery. W wyjątkowych przypadkach 
w semestrze letnim może być ona zwięk-
szona do pięciu, przy czym łączna licz-
ba egzaminów w roku akademickim nie 
może przekroczyć ośmiu”. Jest rzeczą 
ciekawą, że konieczne było dodanie do 
tego punktu zdania: „Przy ustalaniu liczby 
egzaminów musi być brany pod uwagę 
zakres obowiązującego materiału”.

Na innych uczelniach jest różnie. 
AGH również nie defi niuje pojęcia eg-
zaminu, ale już na przykład Politechnika 
Warszawska w par. 7., pkt 1. swojego 
regulaminu z 5 września 2009 r. stanowi, 
że: „Egzamin jest sprawdzianem wiedzy 
i umiejętności nabytych przez studenta 
w zakresie określonym przez realizowa-
ny program przedmiotu”. Myślę, że jest to 
dobra defi nicja.

Wątpliwości co do tak rozumianego 
sensu egzaminu, a zwłaszcza jego wagi, 

budzi par. 15. naszego „Regulaminu...”. 
Stanowi on bowiem [podkreślenia moje 
— SW], że: 
„1. Zaliczenie przedmiotu objętego eg-

zaminem dokonywane jest na pod-
stawie zaliczeń wszystkich rodzajów 
zajęć prowadzonych w ramach tego 
przedmiotu oraz zdanego egzaminu.

2. Zaliczenie przedmiotu nieobjętego 
egzaminem dokonywane jest na pod-
stawie zaliczenia wszystkich rodza-
jów zajęć prowadzonych w ramach 
tego przedmiotu”.
Postanowienia zawarte w obu przy-

toczonych punktach nakładają na stu-
denta obowiązek uzyskania zaliczenia 
w każdym przypadku — czy egzamin 
jest przewidziany, czy nie — nie tylko 
ćwiczeń, laboratorium, projektów itd., ale 
również i wykładu. Ten ostatni fakt jest 
interesujący i dyskusyjny z co najmniej 
trzech powodów. 

Po pierwsze, jest to jedyny przypa-
dek, gdy obowiązkowi zaliczenia pod-
legają zajęcia, w których student może 
w 100 proc. nie uczestniczyć. Pozwala 
na to pkt 11. par. 8. „Regulaminu...”, któ-
ry głosi: „Uczestnictwo w zajęciach obję-
tych planem studiów jest obowiązkowe, 
przy czym warunek ten może nie doty-
czyć wykładów”.

Po drugie, jeśli przedmiot jest objęty 
egzaminem i student zaliczył wszystkie 
rodzaje zajęć (a więc i wykład), powstaje 
pytanie o rolę egzaminu. Jeśli bowiem 
traktować wykład jako podstawową treść 
przedmiotu egzemplifi kowaną i uszcze-
gółowianą w ramach innych rodzajów 
zajęć (być może z jakimiś wyjątkami 
w szczególnych przypadkach), to zali-
czenie wykładu powinno być nakierowa-
ne na sprawdzenie wiedzy, umiejętności 
i rozumowania studenta w zakresie okre-
ślonym przez program tego przedmiotu. 
W takim przypadku egzamin wydaje się 
być zbędny, chyba że zaliczenie wykładu 
zostanie zdefi niowane w jakiś specyfi cz-
ny sposób, na co raczej trudno byłoby 
znaleźć uzasadnienie. 

Po trzecie, jeśli jednak przyjmiemy 
sensowność przeprowadzania egzaminu 
w powyższym schemacie zaliczania, po-
jawia się pytanie, czym powinno różnić 
się zaliczanie wykładu, gdy przedmiot 
jest objęty egzaminem od zaliczania wy-
kładu, gdy przedmiot nie jest objęty eg-
zaminem. Do tego wszystkiego można 

Czy egzaminy są potrzebne
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dodać niesformalizowany regulamino-
wo, ale — jak sądzę — dość powszech-
ny sposób obliczania oceny końcowej, 
dający wagę 60 proc. ocenie z egzaminu 
albo ocenie z zaliczenia wykładu, a 40 
proc. — ocenom z zaliczeń pozostałych 
rodzajów zajęć (w tym może być również 
wykład!).

Egzamin: trochę historii 
nie całkiem najnowszej

W bardzo dawnych czasach, których 
PT studenci nie pamiętają, powiedzmy 
w latach 70. ubiegłego stulecia, system 
zaliczania i egzaminowania wyglądał 
nieco inaczej. Egzaminy miały swoją jas-
no określoną rolę, gdyż w końcowej oce-
nie studiów pod uwagę były brane tylko 
oceny z egzaminów (o ile dobrze pamię-
tam, również oceny niedostateczne. Dziś 
studenci są — niestety! — pozbawieni 
tej pamiątki). Jak pokazuje zamiesz-
czony obok fragment strony mojego in-
deksu, zaliczenie danego rodzaju zajęć 
było sygnowane czasem tylko podpisem 
w indeksie, a czasem notatką „zal”. Zda-
rzało się też, że prowadzący wpisywał 
ocenę; nie miała ona jednak wpływu na 
końcową ocenę ze studiów.

Nowe wymogi oceny, związane 
zwłaszcza z systemem punktów ECTS, 
spowodowały, że regulaminy studiów 
(nie tylko na naszej uczelni) nakładają na 
nauczyciela odpowiedzialnego za przed-
miot wystawianie jednej oceny końcowej. 
To nowe podejście połączyło się z podej-
ściem tradycyjnym, de facto spowodowa-
ło zmianę sensu egzaminu, istotnie obni-
żając jego znaczenie i rodząc wątpliwość, 
czy należy go w ogóle zachować.

Egzaminy istniały zawsze i zawsze 
będą istnieć — nie ma żadnych wąt-
pliwości. Konieczność sprawdzania 
postępów studiowania jest oczywista. 

Sesja egzaminacyjna to okres podsu-
mowania pracy w semestrze niezależ-
nie od tego, że cały semestr jest okre-
sem zaliczania. Regulaminowy wymóg 
zaliczania (na ocenę, chociaż „Regu-
lamin...” tego nie precyzuje explicite) 
wszystkich rodzajów zajęć spowodo-
wał jednak, że obecna forma egzaminu 
— jako specyfi cznie wyróżnionej for-
muły zaliczania — nie bardzo przystaje 
do całości zaliczania.

Idzie nowe
To, co napisałem podsumowująco 

w poprzednim akapicie, może już nie-
długo być słuszne, ale w innym sensie. 
W najbliższej przyszłości czekają nas 
bowiem wręcz rewolucyjne zmiany do-
tyczące fi lozofi i zinstytucjonalizowane-
go nauczania (wyrażane fi nalnie w tzw. 
poziomach kompetencji, cokolwiek to 
ostatnie słowo znaczy). Przyjęte 4 lutego 

przez Sejm RP zmiany ustawy „Prawo 
o szkolnictwie wyższym” wprowadza-
ją krajowe ramy kwalifi kacji (KRK), 
rozszerzające z jednej strony auto-
nomię uczelni wyższych (m.in. przez 
możliwość samodzielnego tworzenia 
programów kształcenia; zostaną więc 
zapewne zlikwidowane minima progra-
mowe), a z drugiej strony nakładające 
na uczelnie obowiązek uzyskania okre-
ślonych w tych ramach efektów kształ-
cenia w zakresie odpowiadających im 
(tj. uczelniom) obszarów wiedzy (spo-
śród ośmiu określonych w europejskich 
ramach kwalifi kacji). Jak stwierdziło na 
swej stronie internetowej Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wpro-
wadzenie KRK „może stanowić dla nie-
których uczelni prawdziwe wyzwanie”. 
Jednym z istotnych elementów ram 
ma być pewnego rodzaju wewnętrzny 
audyt kompetencji studenta. Uczelnia 
będzie zobowiązana go realizować, 
a jego wyniki mają być publicznie do-
stępne. 

Istnieje więc doskonała okazja, a za-
razem i potrzeba, przemyślenia i zapew-
ne dokonania koniecznych modyfi kacji 
oraz unifi kacji sposobów kontroli postę-
pów studenta w uczeniu się, a także 
tego, co przed tym idzie — usprawnienia 
samego procesu dydaktycznego. Ale to 
już osobny problem.

Stanisław Węglarczyk

Autor jest doktorem habilitowanym, pro-
fesorem PK. Pracuje w Instytucie Inży-
nierii i Gospodarki Wodnej. Fo
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Kiedyś zaliczenie zajęć w indeksie było czasem sygnowane tylko notatką „zal”
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Od wielu lat przygotowywaniem 
łacińskich tekstów dyplomów wrę-
czanych doktorom honorowym Po-
litechniki Krakowskiej zajmuje się 
prof. Józef Korpanty — fi lolog kla-
syczny z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, długoletni dyrektor Instytu-
tu Filologii Klasycznej UJ, redaktor 
i główny autor wydanego 11 lat temu 
dwutomowego „Słownika łacińsko-
-polskiego”. Poproszony o rozmowę, 
zgodził się opowiedzieć o kulisach 
pracy nad tekstami dyplomów.

*
— Dla których uczelni, oprócz Poli-

techniki Krakowskiej, układa Pan łaciń-
skie teksty dyplomów doktorskich?

— Oczywiście przede wszystkim dla 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także 
dla Uniwersytetu Rolniczego. Kiedyś 
przygotowywałem dyplomy również dla 
Akademii Górniczo-Hutniczej i ówczes-
nej Akademii Ekonomicznej, ale już od 
lat nie otrzymuję od nich zleceń. Wi-
docznie odchodzi się od tego zwyczaju. 
Łacina jest dziś w odwrocie. Jednak chy-
ba wszystkie polskie uniwersytety ciągle 
jeszcze kultywują tę tradycję.

— A więc Politechnika Krakowska 
podtrzymuje ją jako jedna z niewielu 
szkół wyższych?

— Tak.
— W tekstach dyplomów dla przed-

stawicieli nauk technicznych pojawiają 
się często terminy wynalazków i techno-
logii, których nie znano ani w starożytno-
ści, ani w średniowieczu, gdy łacina była 
w powszechnym użyciu. Jak Pan Profe-
sor radzi sobie w takich przypadkach?

— Na szczęście terminologia na-
ukowa w dużym stopniu ma źródła 
grecko-łacińskie. Dlatego wiele termi-
nów już istnieje lub stosunkowo łatwo 
je stworzyć, opierając się na językach 
klasycznych. Rzymianie dużo wyrazów 
przejęli z greki, a zatem w razie potrze-
by i my możemy dziś wprowadzać do 
łaciny wyrazy pochodzenia greckiego. 
Poza tym można też sięgać do języków 
romańskich, blisko przecież spokrew-
nionych z łaciną. 

— Proszę o przykłady. 

— Przygotowywałem kiedyś dla Po-
litechniki Krakowskiej tekst, w którym 
pojawiało się słowo „beton”. Rzymia-
nie mieli słowo cementum, jednak nie 
oznaczało ono betonu w dzisiejszym 
rozumieniu tego słowa. Termin beton 
występuje też w pokrewnym łacinie 
języku francuskim, wystarczy więc do-
dać odpowiednią końcówkę, aby po-
wstało łacińskie słowo betonum. Wiele 
potrzebnych terminów można zresztą 
znaleźć w słownikach łaciny współ-
czesnej.

— Widzę, że ma Pan tu jeden 
z nich…

— To „Słownik włosko-łaciński słów 
nowożytnych i trudnych do przełożenia”, 
którego autorem jest kardynał Antonio 
Bacci. Słownik ten miał kilka wydań. Zna-
leźć w nim można terminy z wielu dziedzin. 
Czasem jednak łacińskie odpowiedniki ter-
minów współczesnych bywają bardzo zło-
żone. Na przykład, słowo „spadochronia-
rze” jest tłumaczone jako milites lento ex 
caelo volatu labentes, co oznacza dosłow-
nie: „żołnierze spadający z nieba łagod-
nym  lotem”. Dla słowa „lokomotywa” są 
o wiele prostsze, ale za to dwie różne pro-
pozycje: machina tractoria, czyli „maszyna 
ciągnąca” albo currus tractorius, czyli „wóz 
ciągnący”. W innym słowniku znajdziemy 
też termin dla określenia „lokomotywy 
elektrycznej” — machina electrica.

— Można więc w języku Cycerona
i Owidiusza pisać o współczesnej 
technice?

— Tak. Przed wielu laty na łamach 
„Filomaty”, czasopisma popularyzują-
cego kulturę antyczną, opublikowałem 

artykuł na temat najnowszych osiąg-
nięć w dziedzinie lotów kosmicznych. 
Do dziś pamiętam jego tytuł: „De novis-
simis in re astronautica experimentis 
peractis”, co dosłownie znaczy: „O naj-
nowszych eksperymentach w dziedzi-
nie astronautyki”.

— W jakich dyscyplinach nauki naj-
trudniej jest przełożyć współczesną ter-
minologię na łacinę?

— Chyba w zakresie matematyki. 
Czasem trzeba w to włożyć dużo pra-
cy, ale zawsze jakoś sobie radzę. Kie-
dyś namęczyłem się nad zwrotem „mo-
delowanie procesów nieliniowych”, tym 
bardziej że będąc fi lologiem nie wie-
działem, o co w istocie chodzi. W koń-
cu jednak dla słowa „nieliniowy” zna-
lazłem odpowiednik nonlinearis. Gdy 
mowa jest np. o sterowaniu, można 
skorzystać z terminologii zaczerpniętej 
z… żeglarstwa. Zawsze znajdzie się 
jakieś rozwiązanie. Wbrew pozorom 
współczesna terminologia nie sprawia 
najwięcej kłopotów.

— A co jest najtrudniejsze? 
— Wyrażanie po łacinie myśli sfor-

mułowanych w języku polskim. Często 
nie można tłumaczyć tekstów słowo 
w słowo. Nie wystarczy najlepszy choćby 
słownik i znajomość podstaw gramatyki. 
Aby właściwie oddać sens tekstu, trzeba 
dużej praktyki w specyfi cznie łacińskim 
wyrażaniu myśli.

— Na koniec proszę powiedzieć, 
czym zajmuje się Pan naukowo? 

— Różnymi zagadnieniami: historią 
literatury łacińskiej, retoryką antyczną, 
leksykografi ą, a także instrumentacją 
dźwiękową, czyli świadomym opraco-
wywaniem tzw. warstwy brzmieniowej 
tekstu. To ostatnie zagadnienie wiąże 
się z faktem, że w starożytności zawsze 
czytano na głos, nawet wtedy gdy robio-
no to wyłącznie dla siebie. W tamtych 
czasach ludzie byli bardzo wyczuleni na 
brzmienie poezji i prozy. Z tego powodu 
potrafi li pracować nad tekstami przez 
lata, starannie je cyzelując. Dziś odeszli-
śmy od tego. 

— Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Lesław Peters

Prof. Józef Korpanty o łacińskich dyplomach honorowych dla inżynierów

Technika w mowie Cycerona
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Jest podstawowym atrybutem każ-
dej uroczystości nadania tytułu doc-
tora honoris causa. Bez niego trudno 
byłoby sobie wyobrazić taką ceremo-
nię. Stanowi wszak podstawowy do-
kument świadczący o przyznaniu tej 
godności. A ponieważ owa godność 
to najwyższy zaszczyt przyznawany 
przez uczelnię, on sam też jest przy-
gotowywany z wyjątkową pieczołowi-
tością. Mowa, oczywiście, o dyplomie 
doctora honoris causa.

Dyplom taki zasługuje niewątpliwie 
na miano dzieła sztuki drukarskiej. Przy-
gotowanie go nie ma wszak nic wspólne-
go z masową produkcją poligrafi czną. To 
rękodzieło. Efekt pracy wprost nawiązu-
jącej do epoki Gutenberga. 

Pierwszy doktorat honorowy Poli-
technika Krakowska przyznała w 1965 r. 
francuskiemu uczonemu prof. Leopoldo-
wi Escande. Uczelnia nie miała jeszcze 
wtedy własnej poligrafi i, toteż druk dy-
plomu powierzono drukarni zewnętrznej. 
Również drugi dyplom doctora h.c., wrę-
czony w 1970 r. prof. Waleremu Goet-
lowi, powstał poza murami PK, ściślej: 
w Drukarni Wydawniczej. 

Po raz pierwszy dyplom przygoto-
wano własnymi siłami w 1972 r. Zwią-
zany z poligrafi ą na PK od jej powstania 

Michał Jastrzębski wspomina, że doku-
ment ten wykonano techniką miesza-
ną: tekst w dwóch kolorach, czarnym 
i brązowym, został odbity metodą druku 
wypukłego, a żółty poddruk z logotypem 
uczelni — offsetem, czyli techniką dru-
ku płaskiego. Praca nad dyplomem jako 
żywo przypominała czasy pierwszych 
typografów, bowiem tekst składano ręcz-
nie z pojedynczych czcionek. 

Epokę Gutenberga przywodził na 
myśl również stosowany wtedy papier. 
Dzięki kontaktom prof. Wiktora Zina uda-
ło się pozyskać porcję papieru czerpane-
go. Jakość samej masy papierowej była 
dość kiepska — zauważa Michał Ja-
strzębski — ale arkusze miały znak wod-
ny i widoczną siatkę po ramce używanej 
do czerpania oraz nieregularne brzegi, 
a to robiło na laikach duże wrażenie. 

Papieru tego użyto do druku pierw-
szych dziesięciu dyplomów doktorów 
honorowych PK (dziesiąty tytuł nadano 
w 1989 r.). Gdy zapas papieru czerpa-
nego — nomen omen — wyczerpał się, 
szczęśliwie nastał wolny rynek i było już 
w czym wybierać. Zaczęto wtedy, od 
1995 r., używać papieru importowanego 
conqueror chamois. Dyplom drukowany 
właśnie na takim papierze otrzymał już 
m.in. wspomniany prof. Zin, któremu ty-
tuł nadano w 1998 r. 

Rok 1995 zapisał się również tym, 
że po raz ostatni przy dyplomie docto-
ra h.c. użyto składu ręcznego. Ostat-
nie dyplomy złożone tak jak za czasów 
Gutenberga wręczono 18 październi-
ka 1995 r., a otrzymali je profesorowie 
Witold Cęckiewicz, Roman Ciesielski 
i Michał Życzkowski. Od 1997 r. dyplomy 
w całości drukuje się techniką offsetową. 
Zmianę wymusił nie tylko postęp techno-
logii, ale także szkodliwy wpływ ołowiu, 
z którego odlewano czcionki do druku 
wypukłego. 

Dyplom doktora honorowego druko-
wany jest w dwóch wersjach językowych 
— łacińskiej i polskiej. Nakład każdej 
z nich to… dwa egzemplarze! Jeden 
otrzymuje oczywiście sam uhonorowany 
zaszczytnym tytułem, drugi zaś uczelnia 
przechowuje na wieczną rzeczy pamiąt-
kę. Dziś do druku używa się papieru con-
queror laid, przyjemnego zarówno dla 
wzroku, jak i w dotyku. Prócz tego na 

zwyczajnym, białym papierze odbija się 
jeszcze kilka kopii. 

Drukiem dyplomów na PK od lat zaj-
muje się doświadczony poligraf Józef War-
choł. Praca jest wyjątkowo odpowiedzialna. 
Tu nie ma miejsca na najmniejszy choćby 
błąd. Mimo że samo przejście dwóch ar-
kuszy przez maszynę drukarską typu „Ro-
mayor 314” trwa dosłownie chwilkę, praca 
zajmuje około połowy dnia. Każda z trzech 
barw, których używa się w tym przypadku 
(czarna, czerwona i żółta), drukowana jest 
bowiem oddzielnie — wyjaśnia Józef War-
choł — a przed zmianą koloru trzeba do-
kładnie umyć maszynę. Trzeba też bardzo 
pilnować, aby do maszyny nie trafi ł nawet 
najdrobniejszy śmieć, choćby nieproszony 
strzępek papieru, który mógł by się przykle-
ić do arkusza razem z farbą, a tym samym 
zepsuć całą robotę.

Nad powstawaniem dyplomów — 
podobnie jak i nad przygotowaniami do 
uroczystości nadania tytułu doctora ho-
noris causa — czuwa od lat Elżbieta Za-
gata-Garbacik. Musi jeszcze dopilnować 
wytłoczenia suchej pieczęci i złożenia 
podpisów przez rektora, dziekana i pro-
motora doktoratu honorowego. Wtedy 
dopiero dokument jest gotowy!

Jest paradoksem, że arkusz papieru, 
któremu poświęca się tyle uwagi, pozo-
staje w trakcie ceremonii… niewidoczny. 
Nikt go nie może zobaczyć, bowiem rektor 
wręcza dyplom w eleganckiej tubie. Do-
piero po zakończeniu uroczystości sza-
cowny doktor honorowy może nacieszyć 
otrzymanym dokumentem swoje oczy.

Lesław Peters

Jak powstaje dyplom doktora honorowego

Nakład: 2 egzemplarze

Józef Warchoł od lat drukuje 
dyplomy

Dyplom doktorski prof. Antonia Monestirolego 
bez pośrednio po wydrukowaniu (nie podpisany)
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Uczestnicy dwóch ubiegłorocz-
nych wypraw mostowych, zorganizo-
wanych pod auspicjami Politechniki 
Krakowskiej, wzięli udział w tradycyj-
nym powyprawowym spotkaniu, któ-
re odbyło się 15 stycznia i połączone 
było z otwarciem wystawy fotogra-
fi cznej, stanowiącej pokłosie jednej 
z podróży. 

Europejskie wyprawy organizowanie 
przez Katedrę Budowy Mostów i Tuneli 
PK mają dłuższą tradycję. Eskapada do 
Słowenii w lipcu ubiegłego roku (uczestni-
czyło w niej 39 osób) była już szesnastym 

przedsięwzięciem tego typu. (Relacja 
z niej ukazała się w numerze wrześnio-
wym „Naszej Politechniki”). Od kilku lat 
odbywają się też wyprawy na inne kon-
tynenty pod hasłem „Mosty świata”. Po 
dwóch pierwszych wyjazdach do Azji 
(Wietnam, Chiny) teraz przyszła kolej 
na podróż do USA. Wzięło w niej udział 
38 osób.

Spotkanie stało się okazją do uho-
norowania zasłużonych uczestników 
wypraw. Tytuł „Mostowca Świata” otrzy-
mała Ewa Kordek, kierownik pracowni 
mostowej Transprojektu Gdańskiego. 

Tytuł „Euromostowca Roku 2010” 
przyznano dwu osobom — Kse-
ni Feigel-Młodkowskiej i Annie 
Dowgier. Laureatki przedstawiły 
interesujące i bogato ilustrowane 
przezroczami referaty na temat 
przepraw mostowych w różnych 
krajach całego świata.

Ze szczególnym uznaniem 
spotkało się wystąpienie Kseni 
Feigel-Młodkowskiej, która doko-
nała analizy mostów jako zjawi-
ska kulturowego, akcentując ich 

Spotkanie uczestników wypraw do Słowenii i USA

O mostach — prozą, wierszem i fotografi ą
symboliczne znaczenie, polegające 
na łączeniu nie tylko ludzi, ale także 
dawnych i współczesnych czasów. Nie 
mniej oryginalne podejście do tematu 
zaprezentowała Anna Dowgier, która 
mówiła o poetyckim uroku mostów, ilu-
strując swój referat odpowiednimi wier-
szami.

Podczas spotkania została otwarta 
wystawa fotografi i Jana Zycha, będą-
ca plonem wyprawy do Słowenii. Wybór 
zdjęć z tego wojażu, który przedstawili-
śmy we wrześniowym numerze „Naszej 
Politechniki”, z konieczności ograniczony, 
nie oddaje bogactwa motywów, jakie moż-
na było zobaczyć w Galerii GIL — moty-
wów, dodajmy, nie tylko mostowych.

W spotkaniu, które prowadził ini-
cjator wypraw prof. Kazimierz Flaga, 
uczestniczył rektor PK prof. Kazimierz 
Furtak, występujący jednak w tym gronie 
przede wszystkim jako przewodniczący 
Związku Mostowców Rzeczypospolitej 
Polskiej. Obecny był też prof. Tadeusz 
Tatara, dziekan Wydziału Inżynierii Lą-
dowej PK.

(ps)

Dwie nowe tablice pamiątkowe, któ-
re w drugiej połowie ubiegłego roku 
pojawiły się w Krakowie, to efekt pracy 
twórczej znanego rzeźbiarza prof. Ste-
fana Dousy. Obie umieszczono na ka-
mienicach w ścisłym centrum miasta.

W grudniu ub.r. przy ul. Brackiej zo-
stała odsłonięta tablica upamiętniają-
ca Zbigniewa Wassermanna, posła na 
Sejm RP, który zginął 10 kwietnia 2010 r. 
w katastrofi e samolotu prezydenckiego 

Tablice Stefana Dousy

pod Smoleńskiem. Kompozycję zaprojek-
towaną przez artystę związanego z Poli-
techniką Krakowską ufundowali przy-
jaciele rodziny, a odsłonięcia dokonała 
żona zmarłego, Halina Wassermann.

Wcześniej, we wrześniu, doszło do 
odsłonięcia przy ul. Floriańskiej tablicy 
poświęconej Feliksowi Nowowiejskiemu, 
autorowi muzyki do słów „Roty” Marii Ko-
nopnickiej. W ten sposób przypomniano, 
że twórca utworu (branego później nawet 
pod uwagę przy wyborze melodii hymnu 
państwowego) mieszkał w Krakowie i tu 
również go skomponował w 1910 r. 

Po raz pierwszy „Rotę” z muzyką 
Nowowiejskiego odśpiewano publicz-
nie 15 lipca 1910 r. w trakcie ceremonii 
odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego 
w Krakowie (kompozytor sam wówczas 
dyrygował połączonymi chórami, repre-
zentującymi Polaków z różnych stron 
kraju). Dlatego też odsłonięcie tablicy 

przy ul. Floriańskiej było wydarzeniem 
zamykającym krakowskie obchody 600-
-lecia bitwy pod Grunwaldem i stulecia 
samego pomnika. Prof. Stefan Dousa 
nie tylko tablicę zaprojektował, ale także 
jest jej fundatorem.

(ps)
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Od 15 listopada ubiegłego roku 
w Polsce obowiązują przepisy znowe-
lizowanej ustawy antynikotynowej, cał-
kowicie zabraniające palenia tytoniu 
w obiektach użyteczności publicznej. 
Celem jest wyeliminowanie skutków 
tzw. biernego palenia. Zakaz oddawa-
nia się nałogowi obejmuje m.in. pla-
cówki oświaty, szkoły i uczelnie.

O tym, że zakaz dotyczy również 
Politechniki Krakowskiej, przypomina 
wielki znak umieszczony na bramie 
głównego wejścia na uczelnię przy ul. 
Warszawskiej. Trudno ten znak, jak 
i podobne oznaczenia na innych budyn-
kach naszej uczelni przeoczyć. Mimo to 
chyba nie do wszystkich studentów wia-
domość ta trafi ła bądź też jest po prostu 
ignorowana.

Problem poruszono podczas grudnio-
wego posiedzenia Senatu PK w kontek-
ście „palarni”, które młodzież urządza 
sobie w uczelnianych toaletach. „Czło-
wiekowi po prostu dech zapiera, gdy tam 

Na uczelni — nie palimy!
wchodzi” — stwierdził prof. 
Krzysztof Stypuła. Gdy 
próbował zwracać studen-
tom uwagę, tłumaczyli się, 
że nie wiedzą o zakazie. 
Profesor zasugerował 
więc rozmieszczenie na 
uczelni większej liczby 
znaków zakazu palenia, 
a jeśli to nie poskutkuje 
— zainstalowanie czujni-
ków dymu. 

Ustawa jest bezlitos-
na. Palenie w toaletach 
i innych zakamarkach 
fi rmy grozi upomnieniem, w przypadku 
nagminnej niesubordynacji — naganą, 
a nawet może skończyć się zwolnieniem 
z pracy. Przypomniał o tym podczas 
styczniowego posiedzenia Senatu PK 
kanclerz Lucjan Tabaka. Ustawa do-
puszcza też nałożenie na osobę palącą 
w miejscu niedozwolonym 500-złotowej 
grzywny.

Pracodawca ma prawo tworzyć wy-
dzielone miejsca dla palaczy, ale muszą 
one być zamknięte i dobrze wentylowa-
ne. Urządzanie ich jest więc kosztownym 
przedsięwzięciem, dlatego na PK nie 
przewiduje się zakładania palarni. Infor-
mując o tym, kanclerz prywatnie dodaje: 
„Lepiej oduczyć się palenia”.

(ps)

Plebiscyt na najlepszego wykła-
dowcę i dydaktyka przeprowadzili stu-
denci Wydziału Inżynierii Środowiska.

W ten sposób chcieli wyróżnić tych 
spośród akademickich nauczycieli, 
którzy najbardziej przyczyniają się do 
podnoszenia jakości kształcenia. Son-
daż przeprowadzono na trzech kierun-
kach prowadzonych na WIŚ.

Zainteresowanie plebiscytem było 
zróżnicowane. Największe wzbudził on 

Studenci nagrodzili swych nauczycieli
wśród studentów inżynierii środowiska 
— głosowało ich 79 proc. Na budownic-
twie głosy oddało 68 proc., a na ochro-
nie środowiska — 59 proc. studentów. 
Wybierano w dwu kategoriach — „naj-
lepszy wykładowca” i „najlepszy dydak-
tyk”. Chodziło o docenienie osób, które 
prowadzą zajęcia w sposób wyjątkowy 
i staranny.

Za najlepszych wy-
kładowców studenci 
uznali: dr Teresę Woź-
niakiewicz (ochrona 
środowiska), dr. inż. 
Marcina Jonaka (in-
żynieria środowiska) 
i dr. inż. Krzysztofa 
Podlesia (budownic-
two). Najlepszymi 
dydaktykami zosta-
li: dr inż. Agnieszka 
Lechowska (ochrona 
środowiska), dr hab. 
Wojciech Balcerzak 
(inżynieria środowi-
ska) i dr inż. Krzysztof 
Podleś (budownictwo). 

Wyboru dokonano spośród 18 nomino-
wanych osób.

Wręczenie nagród odbyło się 15 
stycznia podczas specjalnej gali w klu-
bie „Kwadrat”, w Czyżynach. Uczestnicy 
spotkania mieli okazję zobaczyć występ 
pary tanecznej, prezentującej tańce kla-
syczne i latino.

(R.)
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Dr hab. inż. Marian Hopkowicz, prof. PK, pro-
dziekan WIŚ, wita gości gali

Na zdjęciu (od lewej): Wojciech Balcerzak, Krzysztof Lis, Marcin 
Jonak
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Konfl iktowy kanał ulgi
„Dziennik Polski” z 11 I 2011 r.

Umieszczenie budowy kanału ulgi 
w Krakowie za 1,2 mld zł w projekcie 
„Programu ochrony przed powodzią 
w dorzeczu górnej Wisły” wywołało wiele 
komentarzy. Zdania ekspertów są podzie-
lone. Prof. Elżbieta Nachlik z Politechniki 
Krakowskiej przekonuje, że kanał by się 
przydał jako jeden z elementów systemu 
ochrony przeciwpowodziowej.

Powstała komisja ds. rewitalizacji
„Dziennik Polski” z 11 I 2011 r.

Komisja Dialogu Społecznego ds. Re-
witalizacji Nowej Huty jest pierwszą w Kra-
kowie komisją, która powstała na mocy 
przyjętego przez RM „Programu współpra-
cy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami 
pozarządowymi”. Udział w komisji zgłosiło 
już 18 organizacji oraz grono ekspertów, 
m.in. urbanistów, architektów, socjologów 
i demografów. W tym składzie jest m.in. 
prof. Stanisław Juchnowicz.

Z fi lozofa na handlowca
„Dziennik Polski” z 11 I 2011 r.

Krakowskie uczelnie z roku na rok 
poszerzają ofertę studiów podyplomo-
wych. To odpowiedź na potrzeby rynku 
pracy. Politechnika Krakowska zachęca 
studiami, za które słuchacze będą po-
nosili tylko niewielką część opłat. W 80 
proc. będą współfi nansowane z fundu-
szy unijnych m.in. kierunki „dziedzictwo 
kulturowe a świat współczesny” oraz 
„matematyczne podstawy zarządzania 
fi nansami”. Zajęcia rozpoczną się jesie-
nią 2011 r. Teraz trwa nabór na studia: 
miejski transport zbiorowy — zarzą-
dzanie, organizacja, nowoczesne tech-
nologie i informatyczne wspomaganie. 
Dofi nansowanie zdobyło również kilka 
kierunków w ramach projektu „Podnie-
sienie kwalifi kacji kadr inżynierskich” 
— studia podyplomowe z zakresu inży-
nierii środowiska, ochrony środowiska, 
budownictwa i energetyki. 

Innowacyjna przeprawa przez Wisłę
„Dziennik Polski” z 12 I 2011 r.

Kładka ojca Bernatka uzyskała pierw-
sze miejsce w konkursie mostowym 

im. Maksymiliana Wolfa, zorganizowa-
nym przez branżowy magazyn „Mosty”. 
Obiekt został wyróżniony w kategorii 
„kładki dla pieszych” za innowacyjność. 
Wyboru laureatów w konkursie dokonali 
m.in. prof. Kazimierz Furtak i prof. Kazi-
mierz Flaga.

Małopolski student bardzo 
chętnie zamawiany
„Gazeta Wyborcza” z 1 II 2011 r. 

Prawie 95 mln zł otrzymały krakow-
skie uczelnie na realizację 22 projektów 
w ramach rządowego programu kierun-
ków zamawianych. To najlepszy wynik 
w Polsce. (...) Najwięcej, bo niemal 40 mln 
zł zgarnęła Akademia Górniczo-Hutnicza. 
Na drugim miejscu, z połową tej sumy, 
uplasowała się Politechnika Krakowska, 
a dopiero na trzecim Uniwersytet Jagiel-
loński (około 16 mln zł). 

Inżynier nie martwi się o etat 
i pensję
„Dziennik Polski” z 1 II 2011 r.

Tak przynajmniej wynika z badań 
przeprowadzonych przez Akademię 
Górniczo-Hutniczą oraz Politechnikę 
Krakowską. Jeszcze lepszymi od AGH 
rezultatami mogą się pochwalić władze 
Politechniki Krakowskiej, która również 
przeprowadziła badania swoich wycho-
wanków. Uczelnia przepytała absol-
wentów z rocznika 2009 w dwóch mo-
mentach — w dniu opuszczania uczelni 
oraz 6 miesięcy po ukończeniu studiów. 
Okazało się, że w chwili ukończenia na-
uki już 51 proc. osób miało pracę. Po 
6 miesiącach zatrudnionych było aż 80 
proc. Pozostali bądź kontynuowali na-
ukę, bądź z różnych powodów w ogóle 
nie szukali zatrudnienia. Co niezwy-
kle istotne, wśród osób zatrudnionych 
89 proc. pracuje na podstawie umowy 
o pracę na etacie. To wzrost w porów-
naniu z wcześniejszymi badaniami: 
w 2008 r. na etacie było zatrudnionych 
85 proc. absolwentów uczelni, a w 2007 
r. — 81 proc. — Świadczy to o rosną-
cym zaufaniu pracodawców do absol-
wentów PK — mówi dr Joanna Żyra 
z Pracowni Badań Edukacji i Rynku 
Pracy w Instytucie Ekonomii, Socjologii 
i Filozofi i Wydziału Fizyki, Matematyki 
i Informatyki PK.

Jak zachęcać do studiowania
„Miesiąc w Krakowie”, styczeń 2011 r.

— Rekomendacja pracowników i stu-
dentów jest ważnym źródłem wyborów 
kandydatów na studia. Jako rzecznik 
prasowy mam więc prawie dwadzieścia 
tysięcy współpracowników, dbających 
o dobrą markę uczelni — mówi w wy-
wiadzie dla „Miesiąca w Krakowie” Mał-
gorzata Syrda-Śliwa, rzecznik prasowy 
Politechniki Krakowskiej.

— Kiedy pojawiła się Pani na Politech-
nice, miała Pani takie odczucie, że uczelnia 
może być kopalnią ciekawych tematów?

— Tak. Z tym, że jest pewien problem 
ze znalezieniem odpowiedniego języka 
wypowiedzi. Język naukowy jest herme-
tyczny, składa się z rozmaitych terminów, 
które są za trudne dla popularnych me-
diów. W przypadku mediów naukowych 
jest to prostsze, ponieważ ich czytelnik 
jest przygotowany do odbioru tego typu 
tekstów. Natomiast wszyscy w Polsce 
zdają sobie sprawę z potrzeby promocji 
nauki wśród ludzi, którzy nie do końca 
wiedzą, co w tych tajemniczych labora-
toriach tak naprawdę się odbywa. 

Zmiany w krakowskiej komunikacji 
to konieczność
„Gazeta Wyborcza” z 2 II 2011 r.

Mniej linii komunikacyjnych i więcej 
przesiadek to tendencja w wielu mia-
stach na Zachodzie. Zanim zdecyduje-
my się na takie rozwiązanie w Krakowie, 
trzeba dopasować infrastrukturę — uwa-
ża prof. Andrzej Rudnicki, kierownik Ka-
tedry Systemów Komunikacyjnych Poli-
techniki Krakowskiej.  

— Miasto planuje na nowo zapro-
jektować siatkę połączeń komunikacji 
zbiorowej. Czy w Krakowie jest potrzeba 
przeprowadzenia takiej operacji?

Prof. Andrzej Rudnicki: — Jak najbar-
dziej. Miasta muszą nadążać za zmianami, 
które w nich zachodzą. Wciąż pojawiają 
się nowe osiedla, a miejsca pracy prze-
noszą się w inne rejony miasta. Powstają 
duże generatory ruchu, takie jak galerie 
handlowe, multikina itp. Podjęcie racjo-
nalnej decyzji odnośnie do konkretnego 
rozwiązania powinno być poprzedzone 
kompleksowymi badaniami podróży oraz 
ocenione symulacjami komputerowymi 
ruchu. Bardzo ważna jest też akceptacja 
społeczna dla proponowanych rozwiązań.

O Politechnice Krakowskiej napisali
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Galeria GIL

Galeria Kotłownia

Słowenia 2010 — wystawa 
fotografi i Jana Zycha
11 stycznia — 1 lutego 2011 r.

XVI Wyprawę Mostową SŁOWENIA 
2010 zorganizowano od 17 do 25 lipca 
ubiegłego roku. Jej celem było zwiedza-
nie nie tylko obiektów interesujących dla 
organizatora: Katedry Budowy Mostów 
i Tuneli WIL PK. Piękna przyroda, zabyt-
ki i obiekty inżynierskie, utrwalone na fo-
tografi ach, stanowią kolorową opowieść 
o Słowenii. Jej narratorem jest Jan Zych. 
Autor wystawy siedmiokrotnie uczest-
niczył w europejskich wyjazdach, któ-
rych plon jest tradycyjnie prezentowany 
w styczniu następnego roku jako jeden 
z elementów dorocznego spotkania mo-
stowców (zob. s. 28).

(dz)

„Technika i woda” — 
pokonkursowa wystawa fotografi i
11–28 stycznia 2011 r.

Konkurs „Woda” jest organizowa-
ny od pięciu lat przez Instytut Inżynierii 
i Gospodarki Wodnej, działający na Wy-
dziale Inżynierii Środowiska Politechniki 
Krakowskiej. W latach 2007 i 2008 jego 
tematem była po prostu woda, od 2009 r. 
dołączyły kolejno pojęcia takie, jak: czas, 
przestrzeń i technika.

Tym razem zgłosiło się 17 uczest-
ników, którzy zaprezentowali 50 zdjęć. 
Jury V edycji Konkursu „WODA”, zaty-
tułowanego „Technika i woda”, w skła-
dzie: Jan Zych (przewodniczący), Elż-
bieta Nachlik, Antoni Bojarski, Maria Wit 
(sekretarz) przyznało I nagrodę Kata-
rzynie Turbak, studentce V roku budow-
nictwa na WIL PK, za „Falkirk Wheel” 
— cykl fotografi i przedstawiających ob-
rotową windę, która pełni funkcję śluzy 
wielostopniowej lub pochylni (zasadą 
działania przypomina „diabelski młyn”) 

i służy do pionowego transportu łodzi 
i innych jednostek pływających pomię-
dzy kanałem Forth and Clyde i kanałem 
Union (centralna Szkocja). Laureatem II 
nagrody został Paweł Hachaj, pracow-
nik naukowy w IIGW na WIŚ. Uwagę 
jurorów zwróciły jego dwie fotografi e 
— „Machina parowa”, przedstawiającą 

starą maszynę parową Tower Bridge 
w Londynie oraz „Podwodna prome-
nada”, przedstawiającą oceanarium 
w Barcelonie. III nagrodę wręczono 
Kindze Sorkowskiej studentce III roku 
studiów doktoranckich na WIŚ PK, za 
pracę „Wielki błękit?”. 

Jury przyznało trzy równorzędne 
wyróżnienia. Otrzymali je: Beata Baziak 
z IIGW na WIŚ PK za fotografi ę pt. „Most 
— Dubrownik — Chorwacja”, Marek Bo-
dziony z IIGW na WIŚ PK za fotografi ę 
„Lindos — Rodos — Grecja”, Marzena 
Mucha, studentka I roku budownictwa 
na WIŚ, za fotografi e „Kanał Koryncki” 
(Grecja), „Most obrotowy” (Giżycko, 
Kanał Łuczyński). W trakcie wernisażu 
uczestnicy przyznali nagrodę publiczno-
ści Januszowi Krupie — pracownikowi 
Radia „Nowinki” (na zdjęciu obok). 

(dz)

Rozwiązanie szarady ze s. 32: 
ZA-BA-WA NA ŚNIE-GU.
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Na koniec numeru...

SZPILKA AKADEMICKA
LESZKA WOJNARA
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Zimowa szarada
Kiedy rankiem księżyc PIERWSZE-PIĄTE,
I pierzchają senne DRUGIE-PIĄTE,
Mama mówi: zjedz DRUGIEGO-CZWARTEGO-CZWARTEGO
I idź pobaw się, kochana.
A na polu chłopcy właśnie
Wszczęli z nami jakieś TRZECIE-PIĄTE.
Leci śnieżka, dosyć duża,
I nabija Zosi SZÓSTEGO-PIERWSZEGO.
My rzucamy w drugą stronę,
A już szańce są robione,
Aby białe śniegu zwały
Nam ochronę zapewniały.
Potem pustoszeje DRUGA-PIERWSZA,
Bo już z zupą dymi TRZECIA-PIERWSZA.
Mama cieszy się: O, rety!
CAŁOŚĆ wzmaga wasz apetyt.

Krzysztof Konstanty Stypuła 

W tekście wiersza należy odgadnąć sylaby kryjące się pod poszczegól-
nymi cyframi. Sylaby wypisane w kolejności ich numeracji utworzą hasło 
(nazwane w tekście CAŁOŚĆ), stanowiące rozwiązanie szarady: 

1 2 3 4 5 6

Rozwiązanie drukujemy na innej stronie.

Czy studenci 
z taką samą energią 

kują wzory 
na blachę?






